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ABSTRACT
One of the improvement approaches for irrigation efficiency in arid and semi-arid regions is to use soil
amendments. The purpose of this study was to investigate the effects of different levels (0, 0.5, 1, 1.5 and 2
g/kg of soil) of superabsorbent polymers A, perlite and zeolite on the physical properties of sandy loam soil in
factorial randomized complete block design with four replications. Soil moistures were determined at seven
suction points from 10 to 1500 kPa. The results of this study showed that the 2g super adsorbent polymer per
kg of soil increased soil porosity, mean weight diameter of aggregates and available water for plant up to 2.6,
2.71 and 1.40 times, and reduced the bulk density of the soil up to 0.82 times, as compared to the control. Also,
the results showed that in all suction points, the soil moisture content increased significantly as compared to
the control.
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تأثير پليمر سوپر جاذب بلور آب  ،Aپرليت و زئوليت بر ويژگیهای فيزيکی خاک لوم شنی
3

مرضيه مراديان ،1عباس ملکی* ،2افسانه عالی نژاديان بيدآبادی

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری-زهکشی ،دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان ،خرم آباد ،ایران.
 .2نویسنده مسئول و استادیار گروه مهندسی آب ،دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان ،خرم آباد ،ایران.
 .3استادیار گروه علوم و مهندسی خاک ،دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان ،خرم آباد ،ایران
(تاریخ دریافت -1397/5/28 :تاریخ بازنگری -1397/10/8 :تاریخ تصویب)1397/10/10 :

چکيده
یکی از راهکارهای افزایش بازده آبیاری در مناطق خشک و نیمهخشک استفاده از اصالحکنندههای خاک است .تحقیق
حاضر با هدف تأثیر سطوح مختلف پلیمر سوپر جاذب بلور آب  ،Aپرلیت و زئولیت بر ویژگیهای فیزیکی خاک لوم-شنی،
در قالب آزمایش فاکتوریل با طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه نوع مادهی اصالحی پلیمر سوپر جاذب  ،Aپرلیت و زئولیت
در پنج سطح (صفر ،1/5 ،1 ،0/5 ،و  2گرم در کیلوگرم خاک) در چهار تکرار اجرا شد .رطوبت خاک در مکشهای  10تا
 1500کیلو پاسکال در  7مکش تعیین شد .نتایج پژوهش نشان داد در بین اصالحکنندهها ،پلیمر سوپر جاذب در سطح 2
گرم در کیلوگرم در مقایسه با تیمار شاهد به ترتیب سبب افزایش تخلخل خاک ،میانگین وزنی قطر خاکدانهها و آب قابل
استفاده گیاه به میزان  2/71، 2/6و  1/40برابر و کاهش  0/82برابر جرم مخصوص ظاهری خاک شد .همچنین نتایج نشان
داد که در همهی مکشها در تمام تیمارهای آزمایشی ،میزان رطوبت نگهداری شده در خاک بهطور معنیداری نسبت به
شاهد افزایش یافت.
واژههای کليدی :آب قابل استفاده گیاه ،تخلخل ،جرم مخصوص ظاهری ،منحنی رطوبتی خاک

مقدمه

*

میزان کل آب مصرفی سالیانه کشور ایران حدود  86/5میلیارد
مترمکعب است .از این مقدار  80میلیارد مترمکعب (یعنی بیش
از  90درصد) آن در بخش کشاورزی مصرف میشود 65 .درصد
از این مقدار (یعنی بیش از  50میلیارد مترمکعب) ،به علت
شیوههای غلط و سنتی آبیاری هدر میرود (.)Syadat, 1998
افزودن مواد اصالحی به خاک برای افزایش کارایی مصرف آب و
بهبود خواص فیزیکی خاک یکی از مهمترین راههای مقابله با
کمبود آب بشمار میرود .از جمله این مواد اصالحی میتوان به
پلیمرهای سوپر جاذب ،زئولیت و پرلیت اشاره کرد.
سوپر جاذبها پلیمرهایی با پیوندهای عرضی هستند که به
دلیل خصوصیات یونی و نوع به همپیوستگی آنها در ساختار
پلیمر حفرههایی به وجود میآید که باعث میشود مقدار زیادی
آب و محلولهای آبی را بدون اینکه در آنها حل شوند ،به خود
جذب نمایند ( Azizi and Lakouraj, 2008; Pour Esmaeel et
 .)al., 2010ساختار این مواد به گونهای است که میتوانند در
شرایط یونی ،وجود فشار و حضور میکروارگانیسمهای خاک،
چندین سال مانند یک مخزن ،آب و مواد محلول را جذب و

نگهداری کرده و برحسب نیاز ریشه (بر اثر اختالف اسمزی) در
اختیار گیاه قرار دهند ( .)El-Hady and Wanas, 2006در
تحقیقی نتایج نشان داد افزودن هیدروژل جاذب رطوبت و نیز
افزایش سطح استفاده سبب افزایش انواع تخلخل خاک بهویژه
تخلخل مویینه به میزان سه برابر نسبت به شاهد و همچنین باعث
افزایش توانایی جذب آب هیدروژل و در نتیجه افزایش میزان آب
قابل استفاده گیاه شده است ( .)Parvanak Broujeni, 2009در
پژوهشی محققان از آثار متفاوت حاصل از پنج نوع ماده جاذب
رطوبت بر ظرفیت نگهداشت آب در بافتهای مختلف خاک نتیجه
گرفتند که پلیمرهای ابرجاذب در هر مکش از منحنی مشخصه
رطوبتی خاک با توجه به مقادیر سطح استفاده از آنها تا چند
برابر درصد حجمی رطوبت خاک را افزایش میدهند .با توجه به
رطوبت قابلدسترس ،بهترین نتیجه در مورد بافت لومی و کاربرد
پلیمر آکوازورب 1در سطوح استفاده  4و  8گرم در کیلوگرم خاک
به دست آمد .همچنین مقدار رطوبت در این شرایط به ترتیب 2
تا  4برابر نسبت به شاهد افزایش داشت (.)Ghayur et al., 2005
پژوهشگران گزارش کردند در خاکهای لوم شنی آهکی با افزایش
درصد هیدروژل تا  0/4درصد ،وزن مخصوص ظاهری خاک
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کاهش یافت .هیدروژلها با توجه به کاهش ظرفیت هیدراسیون،
باعث تغییر در وزن مخصوص ظاهری خاک شده که این کاهش
بین  10تا  15درصد در سال گزارش گردیده است ( Al-Harbi
 .)et al., 1994در پژوهشی دیگر با کاربرد انواع مختلف سوپر
جاذب در خاک شنی و در سطحهای متفاوت دریافتند که استفاده
از سوپر جاذب باعث افزایش رطوبت خاک شد ،درحالیکه جرم
مخصوص ظاهری خاک کاهش یافت (.)Bai et al., 2010
زئولیتها آلومینوسیلیکاتهای کریستاله طبیعی و جز
کانیهای غالب در سنگهای رسوبی هستند .زئولیتها در
سنگهای با سن ،سنگشناسی و ژئولوژی مختلف ایجاد میشوند
و بهعنوان یک شاخص ارزشمند در سنگهای مادری رسوبی و
رسوبات محیط هستند .از لحاظ ساختاری زئولیتها
تکنوسیلیکاتهایی هستند که نشاندهنده یک ساختار سهبعدی
شامل کاتیونهای موردنیاز برای تعادل بار الکتریکی واحدهای
تتراهدرال آلومینیوم و سیلیسیم میباشند ( Sohrabi and
 .)Mikhak, 2013نتایج تحقیقاتی که تاکنون انجام شده است
حاکی از نقش مفید و کارآمد زئولیتها در بهبود ویژگیهای خاک
از طریق تغییر ساختمان خاک ،افزایش میزان دسترسی گیاه به
آب و کاهش چسبندگی ذرات خاک میباشد ( Xiubin and
 .)Zhanbin, 2001برخالف کانیهای رسی ،در زئولیتها چارچوب
ساختمانی بهاندازه کافی باز است و میتواند مولکولهای آب را
مشابه کاتیونها در خود جای دهد .این ویژگی یعنی باز بودن
ساختمان خاک ،باعث به وجود آوردن خواص ویژه و منحصر به
فرد زئولیتها شده است ( .)Yasuda et al., 1998پژوهشگران
گزارش کردند که کاربرد  6درصدی زئولیت در خاک ،مقدار
رطوبت قابل استفاده گیاه را افزایش داده و باعث کاهش 30
درصدی نیاز آبی سرو نقرهای در سطح استفاده  6درصد شده است
( .)Abedi Kupaei and Assad Kazemi, 2005زئولیت عالوه
برافزایش ظرفیت نگهداری آب بهعنوان یک تعدیل کننده زیان
شوری برای گیاهان تحت آبیاری با آب شور ،معرفی شده است
( .)Yasuda et al., 1998در پژوهشی Xiubin and Zhanbin
) (2001مشاهده کردند که افزودن زئولیت به خاک باعث افزایش
نفوذپذیری از  7تا  30درصد در شیبهای آرام و بیش از 50
درصد در شیبهای تند و همچنین منجر به افزایش رطوبت از
 0/4تا  1/8درصد در شرایط خشک و  5تا  15درصد در شرایط
معمولی گردید Benkova et al. (2005) .در مطالعهی خود
گزارش کردند که تیمارهای زئولیتی باعث افزایش میانگین وزنی
قطر خاکدانه شدند Zarehaghi et al. (2015) .تأثیر مقادیر
مختلف پومیس بر میزان نگهداری آب در خاک را بررسی و گزارش
کردند که پومیس به طور معنیداری نگهداشت رطوبت خاک را

افزایش داد .زئولیت در اثر بهبود خصوصیات فیزیکی و شیمیایی
خاک از جمله افزایش کربن آلی و پایداری خاکدانهها و تأثیر بر
ساختمان خاک ،باعث کاهش فرسایش خاک نیز میشود ( Andry
.)et al., 2009
پرلیت مادهای معدنی بر پایه شیشه از سنگ آتشفشانی
(بـا ژنـز ماگمائی) و با ترکیـب ریـولیتی اسـت کـه در محـیط
آبـی و بـا انجماد سریﻊ ماگمـای اسـیدی (گـدازه آتشفشان)
بهصورت آمورف (غیر کریستالی) تشـکیل میشود .به دلیل وجود
 2تا  6درصد آب ترکیبی در آن با حرارت دادن سریﻊ (شوک
حرارتی) در دمای  807-1100درجه سانتیگراد افزایش حجم
شدیدی معادل  4تا  20برابر بر اساس نوع و ترکیب شیمیایی و
شرایط انبساط پیدا میکند و ماده پفکی با چگالی حدود -100
 50کیلوگرم بر مترمکعب ایجاد میشود .پرلیت شامل  70تا 75
درصد دیاکسید سیلیسیم و  12تا  16درصد آلومینیوم است و
دیگر ترکیبات آن اکسید سدیم اکسید پتاسیم اکسید آهـن،
اکسید منگنـز ،اکسید تیتانیوم و سولفید میباشد ( Munsuz et
 .)al., 1985پرلیت منبسطشده دارای ساختمان سلولی بستهای
اسـت کـه آب و عناصر غذایی را در سطح خود نگهداری و به مرور
آن را در اختیار ریشه گیاه قرار میدهد (.)Maloupa et al., 1993
پرلیت به دلیل خصوصیات تسریﻊکنندگی زهکـشی ،تهویه خـاک
را بهبـود میبخشد و همچنین میزان خـشک شـدن خـاک را
کـاهش میدهد (.)Munsuz et al., 1985
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر سطوح مختلف پلیمر
سوپر جاذب بلور آب  ،Aپرلیت و زئولیت بر ویژگیهای فیزیکی
خاک لوم شنی اجرا گردید.

مواد و روشها
این پژوهش در خاکی با بافت لوم شنی در گلخانه تحقیقاتی
دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان در قالب آزمایش فاکتوریل با
سه نوع مادهی اصالحی پلیمر سوپر جاذب ( ،)Sپرلیت ( )Pو
زئولیت ( )Zدر پنج سطح (صفر ،1/5 ،1 ،0/5 ،و  2گرم در کیلوگرم
خاک) در چهار تکرار زیر کشت گیاه هویج به صورت گلدانی اجرا
گردید .بهمنظور تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک ،از
مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی ،از عمق صفر تا 30
سانتیمتری خاک نمونهبرداری بهصورت تصادفی به عمل آمد و
نمونهها برای تجزیهی شیمیایی و فیزیکی به آزمایشگاه منتقل و
با استفاده از روشهای آزمایشگاهی مرسوم پارامترهای موردنظر
در خاک تعیین شدند (جدول  .)1واکنش خاک در گل اشباع و
شوری خاک در عصاره گل اشباع خاک به ترتیب با دستگاه pH
متر و  ECمتر ،میزان فسفر قابلجذب بر اساس روش اولسن و به
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کمک دستگاه اسپکتروفتومتر ،میزان پتاسیم قابلجذب به کمک
دستگاه شعلهسنجی و بافت خاک بر اساس روش هیدرومتری
اندازهگیری گردید ( .)Tandon, 2005نمونههای خاک پس از
خشک شدن در هوای آزاد ،از الک چهار میلیمتری عبور داده
شده و با توجه به مقادیر مواد اصالحکننده در تیمارهای مختلف،
این مواد به نمونههای خاک اضافه و به خوبی مخلوط شدند .در
کف هر گلدان مقداری شن درشت بهعنوان زهکش ریخته شد و
بقیه حجم گلدان از نمونههای خاک آماده شده بر اساس هر تیمار
پر شدند .خاطر نشان میشود که بعد از آمادهسازی نمونههای
خاک در گلدان ،بذر هویج کشت گردید و به مدت چهار ماه تا
اتمام دورهی رشد گیاه ،گلدانها با دور آبیاری پنج روز به روش
وزنی آبیاری گردیدند.
جدول – 1برخی از ويژگیهای فيزيکی و شيميايی خاک مورد آزمايش

ویژگی
هدایت الکتریکی
واکنش خاک
جرم مخصوص
ظاهری خاک
نیتروژن
فسفر قابلجذب
پتاسیم قابلجذب
روی
آهن
منگنز
مس
رس
سیلت
شن
بافت خاک

مقدار

واحد
dS.m-1
g.cm-3

0/901
8/04
1/54

%
mg.kg-1
mg.kg-1
mg.kg-1
mg.kg-1
mg.kg-1
mg.kg-1
%
%
%
-

0/035
5/8
100
0/39
1/92
6/54
0/78
15
27
58
لوم شنی

برای تعیین جرم مخصوص ظاهری خاک از روش استوانه
فلزی استفاده شد .بدین صورت که پس از پایان دوره رشد گیاه،
از هر گلدان با استفاده از استوانه ،نمونهی خاک تهیه و به مدت
 24ساعت در دمای  105درجه سانتیگراد در آون قرار داده شد
( .)Blake and Hartge, 1986بعد از این مدت زمان ،وزن خاک
خشک در استوانه توزین و با تقسیم بر حجم استوانه که با کولیس
محاسبه گردید ،جرم مخصوص ظاهری نمونهی خاک به دست
آمد .تعیین میانگین وزنی قطر خاکدانهها ( Kemper and
 )Rosenau, 1986از روش الک تر طبق رابطه ( )1و برای به دست
آوردن تخلخل ( )Danielson and Sutherland, 1986از رابطه ()2
استفاده شد:

)رابطه )1

)𝑖𝑊 (𝑋𝑖.

𝑛

∑ = 𝐷𝑊𝑀

𝑖=1

که در این رابطه  Xiمیانگین قطر خاکدانههای باقیمانده بر
روی هر الک (میلیمتر) Wi ،نسبت وزنی خاکدانهها در هر الک
به وزن کل نمونه خاک n ،تعداد الک موجود در آزمایشMWD ،
میانگین وزنی خاکدانهها برحسب میلیمتر میباشند.
𝑏𝜌
)رابطه )2
𝑓 = 1 − ( ) ∗ 100
𝑠𝜌

که در این رابطه  fمیزان تخلخل بر حسب درصد ρb ،جرم
مخصوص ظاهری خاک و  ρsجرم مخصوص حقیقی میباشد.
جهت به دست آوردن منحنی رطوبتی خاک ،نمونههای
خاک اشباع شده تمامی تیمارها ،در دستگاه صفحات فشاری در
مکشهای مورد نظر در پژوهش ( 5 ،3 ،1 ،0/3 ،0/2 ،0/1و 15
بار ) قرار گرفتند .پس از توقف جریان خروجی آب از دستگاه که
برای مکشهای مختلف متفاوت بود (از  24تا  120ساعت)،
نمونهها از دستگاه خارج و بالفاصله توزین شد و سپس در آون با
دمای  105درجه سانتیگراد جهت خشک شدن و رسیدن به وزن
ثابت قرار داده شدند.
رطوبت وزنی نمونهها طبق رابطه ( )3تعیین گردید
(.)Klute, 1986
𝑊1 − 𝑊2
)رابطه )3
( = 𝑚𝜃
) × 100
𝑊2

که در این رابطه  W1وزن خاک مرطوب برحسب گرمW2 ،

وزن خاک خشک برحسب گرم و 𝑚𝜃 رطوبت وزنی برحسب درصد
میباشند.
تجزيهی آماری

برای تجزیه آماری از نرمافزارهای  SPSS Version 22و
 Microsoft Office Excel 2013استفاده شد .مقایسه میانگینها
با استفاده از آزمون دانکن در سطح احتمال یک درصد انجام
گردید.

نتايج و بحث
تأثير اصالحکنندهها بر جرم مخصوص ظاهری خاک ،تخلخل،
ميانگين وزنی قطر خاکدانهها و آب قابل استفاده گياه

تجزیه واریانس اثر اصالحکننده و سطوح مختلف بر برخی
خصوصیات فیزیکی خاک نشان داد که اثر جداگانه اصالحکنندهها
و سطوح اصالح کنندهها روی جرم مخصوص ظاهری خاک،
تخلخل ،میانگین وزنی قطر خاکدانهها و آب قابل استفاده تأثیر
معنیداری در سطح یک درصد دارد .همچنین اثر متقابل
اصالحکننده×سطوح بر همهی شاخصهای اندازهگیری شده
تفاوت معنیداری نشان داد (جدول .)2
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جدول  -2تجزيه واريانس اثر کاربرد نوع مواد اصالحی ،سطوح مختلف و اثر متقابل آنها بر جرم مخصوص ظاهری ،تخلخل ،ميانگين وزنی قطر خاکدانهها و
آب قابل استفاده گياه

منبﻊ تغییرات

درجه آزادی

جرم مخصوص ظاهری
()g/cm3

تخلخل
()%

میانگین وزنی قطر
خاکدانهها ()mm

آب قابل استفاده گیاه
()%

نوع اصالحکننده
سطوح اصالح کننده
اصالحکننده×سطوح
خطا
کل

2
4
8
45
59

**26/355
**79/134
**2/99
-

**33/57
**213/04
**4/84
-

**12/98
**142/78
*2/39
-

**16/42
**45/05
**2/99
-

 :nsعدم معنیداری :** ،معنیدار در سطح يک درصد  :* ،معنیدار در سطح پنج درصد.

با بهکارگیری اصالحکنندههای سوپر جاذب بلور آب ،A
پرلیت و زئولیت در نمونهها ،تخلخل ،میانگین وزنی قطر
خاکدانهها و آب قابل استفاده افزایش و جرم مخصوص ظاهری
خاک کاهش یافت .کاربرد سوپر جاذبها در خاک موجب کاهش
جرم مخصوص ظاهری خاک گردید که علت این امر میتواند
ناشی از انبساط خاک و کمتر بودن جرم مخصوص ظاهری مادهی
اصالحی نسبت به خاک باشد (.)Zangouei Nasab et al., 2012
در اصالحکنندهی سوپر جاذب ،تخلخل با  48درصد ،میانگین
a

جرم مخصوص ظاهری خاک
)(g/cm3

a
b

پرلیت

زئولیت

سوپرجاذب

a
b

b

زئولیت

پرلیت

50
40
30
20
10
0
سوپرجاذب

اصالح کننده ها

اصالح کننده ها

اصالحپرلیت
کننده ها

سوپرجاذب

0.6

a
b

8

b

6

0.4

4

0.2
0
زئولیت

10

2

آب قابل استفاده ()%

a

a

میانگین وزنی قطر خاکدانه ها
)(mm

0.8
b

60

تخلخل ()%

1.6
1.55
1.5
1.45
1.4
1.35
1.3
1.25
1.2

وزنی قطر خاکدانهها  0/55میلیمتر و آب قابل استفاده با 8/10
درصد بیشترین مقدار را داشتند ولی این میزان تغییر در
شاخصهای اندازهگیریشده تحت تأثیر سوپر جاذب ،در میانگین
وزنی قطر خاکدانهها با پرلیت تفاوت معنیداری نشان نداد.
همچنین در اصالحکنندهی سوپر جاذب جرم مخصوص ظاهری
خاک با میانگین  1/41گرم در سانتیمترمکعب کمترین مقدار را
نشان داد (شکل .)1

0
زئولیت

پرلیت
اصالح کننده ها

سوپرجاذب

شکل  -1اثر اصالح کنندهها بر برخی ويژگیهای فيزيکی خاک

مطابق شکل ( )2با افزایش مقدار اصالحکنندهها هر یک از
خصوصیات فیزیکی خاک بهجز جرم مخصوص ظاهری افزایش
یافت و بین سطوح مختلف اصالحکنندهها تفاوت معنیداری در
سطح یک درصد مشاهده گردید .بهطوریکه در بین سطوح

مختلف اصالحکنندهها ،سطح  2گرم بر کیلوگرم خاک بیشترین
تخلخل ،میانگین وزنی قطر خاکدانهها و آب قابل استفاده گیاه و
کمترین جرم مخصوص ظاهری را نشان داد .در این سطح تخلخل
با میانگین  57درصد ،میانگین وزنی قطر خاکدانه با میانگین
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 0/78میلیمتر و آب قابل استفاده با میانگین  7/80درصد افزایش
و جرم مخصوص ظاهری خاک با میانگین  1/34گرم بر مترمکعب
کاهش یافت .همچنین کمترین تخلخل ،میانگین وزنی قطر
خاکدانه و آب قابل استفاده و بیشترین جرم مخصوص ظاهری آب
مربوط به سطح صفر (شاهد) به دست آمد (شکل  .)2افزایش
میانگین وزنی قطر خاکدانهها با نتایج پژوهشهای Benkova et
) al. (2005و ) ،Andry et al. (2009افزایش آب قابل استفاده با
نتایج تحقیقات ) Parvanak Broujeni (2009و Beigi
)Harchegani and Haghshenas Gorgabi (2011همخوانی
داشت Behbahani et al. (2009) .بیان کردند که با جذب و از

a

e

d

c

b

2

1.5

1

0.5

1.5
1
0.5

0
0

b
c

0.6
e

0.4
0.2
0

2

1.5

1

0

سطوح مختلف (گرم در کیلوگرم)

60

b
c

50

d

40

e

30
20
10
0

0.5
1
1.5
سطوح مختلف (گرم در کیلوگرم)

0

10
a

a

b

bc

c

8
6
4
2

آب قابل استفاده خاک ()%

a

0.8

) (mmمیانگین وزنی قطر خاکدانه ها

1

0.5

a

2

سطوح مختلف (گرم در کیلوگرم)

d

70

تخلخل ()%

)(g/cm3جرم مخصوص ظاهری خاک

2

دست دادن رطوبت توسط پلیمر سوپر جاذب قرار گرفته بین ذرات
خاک و انبساط و انقباض آن ،ذرات خاک به یکدیگر نزدیکتر
شده و با ایجاد خاکدانهها ،باعث پایداری ساختمان خاک ،افزایش
تخلخل خاک و کاهش جرم مخصوص ظاهری میگردند .همچنین
) Zeineldin and Aldakheel (2006گزارش نمودند که ظرفیت
باالی جذب آب توسط پلیمر سوپر جاذب منجر به افزایش بیشتر
تخلخل ریز ،اثر مویینگی و کاهش جرم مخصوص ظاهری خاک
میگردد .پژوهشگران مختلفی از جمله )Zangouei et al. (2012
 Kaghazchi (2010) ،Nasabو ) Kamran Samani (2011نیز این
موضوع را تائید کردهاند.

0
2

0.5
1
1.5
سطوح مختلف (گرم در کیلوگرم)

0

شکل  -2اثر سطوح مختلف اصالحکنندهها (گرم بر کيلوگرم) بر برخی ويژگیهای فيزيکی خاک

بررسی اثر متقابل اصالحکنندهها و سطوح آنها بر برخی
ويژگیهای فيزيکی خاک

مقایسه میانگین اثر متقابل اصالحکننده و سطوح مختلف طبق
جدول ( )3نشان میدهد که بیشترین تخلخل خاک ،میانگین
وزنی قطر خاکدانهها و آب قابل استفاده گیاه مربوط به تیمار S2
(سوپر جاذب در سطح  2گرم در کیلوگرم خاک) با میانگین به
ترتیب ( 65درصد 0/84 ،میلیمتر و  9/50درصد) و کمترین آن
مربوط به تیمار شاهد با میانگین به ترتیب ( 26درصد0/31 ،
میلیمتر و  6/80درصد) به دست آمد .از طرفی بین تیمارهای
 S1/5 ،S2و  S1از نظر آماری اختالف معنیداری در آب قابل

استفاده گیاه مشاهده نگردید .همچنین مقایسه میانگین اثر
متقابل نشان داد که کمترین جرم مخصوص ظاهری خاک مربوط
به تیمار ( S2سوپر جاذب در سطح  2گرم در کیلوگرم خاک) با
میانگین  1/28گرم بر مترمکعب و بیشترین آن مربوط به تیمار
شاهد با میانگین  1/56گرم بر مترمکعب میباشد .افزایش رطوبت
قابل استفاده گیاه در تیمارهای حاوی پلیمر نسبت به شاهد را
میتوان به ساختمان پلیمر و خواص آبدوستی آن نسبت داد.
) Oester et al. (1995پلیمرها را بر دو نوع تقسیم کردهاند .گروه
اول دارای ساختمان شبکهای بوده و در هنگام بارندگی و آبیاری
تمایل برای جذب آب داشته و در موقﻊ خشکی با تخلیه آب ،آن

مراديان و همکاران :تاثير پليمر سوپرجاذب بلور آب 1225 ...

را در اختیار گیاه قرار میدهند .گروه دوم پلیمرهای غیر آبدوست
بوده که تمایلی به جذب آب نداشته و ذرات خاک را به هم
میچسبانند .در خاک مورد آزمایش ساختمان شبکهای سوپر
جاذب بلور آب  Aمنجر به جذب و نگهداری بیشتر آب نسبت به
تیمار شاهد گردیده است .افزایش آب قابل استفاده در این پژوهش
با نتایج حاصل از تحقیقات )Rajaei ،Parvanak Broujeni (2009
) Seyed Dorraji et al. (2010) ،and Raiesi (2010و Kheiri
) Shalamzari and Boroomand Nasab (2012مطابقت داشت.

از طرفی با افزایش سطوح پلیمر سوپر جاذب ،تخلخل خاک نسبت
به شاهد افزایش یافته است .تغییر در تخلخل خاک میتواند بدین
دلیل باشد که فرایند تورم پلیمر در حضور آب منجر به افزایش
حجم خاک ،کاهش جرم مخصوص ظاهری و افزایش تخلخل کل
میگردد که پژوهشگران مختلفی از جمله Ebrahimi et al.
)Seyed Dorraji et al. ،Rajaei and Raiesi (2010) ، (2005
) (2010و )Kheiri Shalamzari and Boroomand Nasab (2012

این موضوع را تائید کردهاند.

جدول  -3مقايسه ميانگين اثر متقابل اصالحکنندهها و سطوح بر ويژگیهای فيزيکی خاک

تیمار

زئولیت ()Z

پرلیت ()P

سوپر جاذب ()S

شاهد

جرم مخصوص ظاهری
خاک ()g/cm3

سطح
()g/kg

0/31f
0/38ef
0/57d
0/66cd
0/84a
0/40ef
0/63cd
0/67cd
0/78ab
0/37ef
0/44e
0/57d
0/71bc

6/80b
6/00b
9/00a
9/50a
9/50a
6/50b
6/00b
7/00b
6/80b
6/50b
6/00b
7/00b
7/30b

26/00h
40/50Fg
47/50de
58/75b
65/00a
36/75g
42/25efg
51/25cd
55/25bc
37/25g
40/50fg
45/75def
51/50cd

1/56a
1/47cd
1/38fg
1/33gh
1/28h
1/53abc
1/48bcd
1/43def
1/35g
1/48bcd
1/46de
1/43def
1/39efg

0
0/5
1
1/5
2
0/5
1
1/5
2
0/5
1
1/5
2

تخلخل
()%

میانگین وزنی قطر
خاکدانهها ()mm

آب قابلاستفاده
گیاه ()%

تأثير اصالحکنندهها بر رطوبت وزنی خاک در مکشهای مختلف
رطوبت وزنی خاک در مکشهای  0/2 ،0/1و  0/3بار

تجزیه واریانس اثر اصالحکننده و سطوح مختلف بر رطوبت خاک
نشاندهنده این است که اثر جداگانه اصالحکنندهها و سطوح بر
همهی مکشها در سطح یک درصد تأثیر معنیداری دارد.

همچنین اثر متقابل اصالحکننده×سطوح بر رطوبت خاک در
مکشهای  1 ،0/3و  3بار در سطح یک درصد ( )P>0.01و در
مکش  0/2بار در سطح پنج درصد ( )P>0.05تفاوت معنیداری
نشان داد (جدول .)2

جدول  -4تجزيه واريانس اثر کاربرد نوع مواد اصالحی ،سطوح مختلف و اثر متقابل آنها بر رطوبت خاک در مکشهای مختلف
رطوبت وزنی خاک ()%
منبﻊ تغییرات

درجه
آزادی

اصالحکننده
سطوح
اصالحکننده×سطوح
خطا
کل

2
4
8
45
59

مکش 0/1
()bar
**

15/65
**131/40
1/75ns
-

مکش 0/2
()bar
**

24/67
**15/22
*2/68
-

مکش0/3
()bar
**

381/80
**363/45
**58/71
-

مکش 1
()bar
**

151/32
**272/93
**13/23
-

مکش 3
()bar

مکش 5
()bar

**

**

3/44
**1/75
**0/82
-

8/57
**23/73
1/32ns
-

مکش 15
()bar
**

7/39
**52/86
1/43ns
-

 :nsعدم معنیداری :** ،معنیدار در سطح يک درصد :* ،معنیدار در سطح پنج درصد.

نتایج حاصل از مقایسه میانگین اثر اصالحکنندهها بر
رطوبت وزنی خاک در مکشهای 0/2 ،0/1و  0/3بار مطابق شکل

( )3نشان داد که بیشترین رطوبت وزنی خاک در این مکشها
مربوط به تیمار سوپر جاذب با میانگین به ترتیب ( 20 ،24و 19
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درصد وزنی) و کمترین آن مربوط به تیمار زئولیت با میانگین به
ترتیب (19 ،22و  17درصد وزنی) میباشد .نتایج حاصل از
مقایسه میانگین اثر سطوح مختلف مواد اصالحی بر رطوبت وزنی
خاک در این مکشها نشان داد که بیشترین رطوبت وزنی خاک
مربوط به سطح  2گرم در هر کیلوگرم خاک مواد اصالحی و
کمترین آن مربوط به تیمار شاهد (بدون مواد اصالحی) مشاهده
شد (شکل .)4مقایسه میانگین اثر متقابل اصالحکننده و سطوح
مختلف طبق جدول ( )5نشان داد که بیشترین رطوبت وزنی خاک
در این مکشها مربوط به تیمار ( S2سوپر جاذب در سطح  2گرم
در کیلوگرم خاک) با میانگین به ترتیب (22 ،27و  22درصد
وزنی) و کمترین آن مربوط به تیمار شاهد با میانگین به ترتیب
(18 ،20و  17درصد وزنی) است .از طرفی در مکش  0/1بار بین
تیمارهای  S1/5 ،P2 ،Z2و  P1/5و در مکش  0/2بار بین تیمارهای
 S0/5 ،S1 ،P1/5 ،Z2 ،S1/5 ،P2و  P1از نظر آماری اختالف معنیداری

زئولیت

پرلیت

a b b

a b b

15

5

دیده نشد .افزایش رطوبت خاک در اثر کاربرد سوپر جاذب را
میتوان به خواص آبدوستی سوپر جاذب که منجر به تغییر
خواص خاک میگردند نسبت داد .ظرفیت باالی جذب آب پلیمر
منجر به افزایش بیشتر خلل و فرج ریز و تأثیر مویینگی گردید
( .)Zeineldin and Aldakheel, 2006همچنین با افزایش مکش
میزان رطوبت وزنی کاهش یافت .مطالعات )Abedi (2004
 Koupaiنشان داد که اگرچه در مکشهای پایین میزان
قابلتوجهی از رطوبت جذب شده توسط ابر جاذبها آزاد میشود
اما در مکشهای باال میزان آزادسازی رطوبت از مواد جاذب به
خاک کاهش مییابد .نتایج پژوهش حاضر با نتایج تحقیقات Al-
)Abedi Koupai et ،Sivapalan (2006) ،Omran et al. (1987
)Kheiri Shalamzari and ،Bai et al. (2010) ،al. (2005
)Kashkuli and Zohrabi (2013) ،Boroomand Nasab (2012
و)Mohammadi Torkashvand and Shadparvar (2013

همخوانی داشت.

سوپرجاذب
30
b
a b
c

a

a b
b

20

15
10

رطوبت وزنی ()%
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16/80b

13/30d

12/30cde

11/10cde

1/5

25/40b

19/70bc

20/60b

17/20ab

14/00b

13/00abc

11/30bcd

2

27/40a

21/60a

21/50a

17/60a

15/40a

14/10a

12/30a

0/5

21/80fg

18/50cd

17/30g

14/60fg

12/50fgh

11/50de

10/50efg

1

23/00Cde

18/90bcd

17/50efg

15/50de

12/80ef

11/60cde

10/80defg

1/5

26/70bc

19/20bcd

17/90e

16/30c

13/10de

12/00cde

11/10cde

2

25/30b

19/90b
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0/5
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18/10d
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1
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17/20g
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1/5
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17/70ef
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18/50d

16/10c

13/50cd
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پرلیت ()P
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تیمار
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()g/kg

مکش 0/1
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مکش 0/2
()bar
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()bar
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()bar
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رطوبت وزنی خاک در مکش  3 ،1و  5بار

نتایج حاصل از مقایسه میانگین اثر اصالحکنندهها بر رطوبت وزنی
خاک در مکشهای  3 ،1و  5بار مطابق شکل ( )3نشان داد که
بیشترین رطوبت وزنی خاک در این مکشها مربوط به تیمار سوپر
جاذب با میانگین به ترتیب (14 ،16و 13درصد وزنی) و کمترین
آن مربوط به تیمار زئولیت با میانگین (13 ،15و  12درصد وزنی)
مشاهده شد .نتایج حاصل از مقایسه میانگین اثر سطوح مختلف
مواد اصالحی بر رطوبت وزنی خاک در این مکشها حاکی از آن
است که بیشترین رطوبت وزنی خاک مربوط به سطح  2گرم در
هر کیلوگرم خاک مواد اصالحی و کمترین آن مربوط به تیمار
شاهد (بدون مواد اصالحی) میباشد (شکل .)4مقایسه میانگین
اثر متقابل اصالحکننده و سطوح مختلف طبق جدول ( )5نشان
داد که بیشترین رطوبت وزنی خاک در مکشهای  3 ،1و  5بار
مربوط به تیمار ( S2سوپر جاذب در سطح  2گرم در کیلوگرم
خاک) با میانگین به ترتیب (15 ،18و  14درصد وزنی) و کمترین
آن مربوط به تیمار شاهد با میانگین به ترتیب (12 ،13و 11
درصد وزنی) است .البته در مکشهای  1و  5بار بین تیمارهای
 S1/5 ،S2و  P2از نظر آماری اختالف معنیداری دیده نشد.
همانطور که گفته شد پلیمرهای سوپر جاذب دهها تا صدها برابر
وزن خود ،آب یا محلولهای آبی را جذب میکنند .افزایش رطوبت
خاک میتواند به دلیل بهبود پارامترهای فیزیکی خاک ازجمله

افزایش تراکم خاک ،کاهش جرم مخصوص ظاهری و افزایش
تخلخل خاک باشد .یافتههای ) Seyed Dorraji et al. (2010و
) Emami et al. (2016با نتایج تحقیق حاضر در این زمینه
همخوانی داشتند.
رطوبت وزنی خاک در مکش  15بار

نتایج حاصل از مقایسه میانگین اثر اصالحکنندهها بر رطوبت وزنی
خاک در مکش  15بار مطابق شکل ( )3نشان داد که بیشترین
رطوبت وزنی خاک در این مکش مربوط به تیمار سوپر جاذب با
میانگین ( 11درصد وزنی) و کمترین آن مربوط به تیمار زئولیت
با میانگین ( 10درصد وزنی) مشاهده شد .نتایج حاصل از مقایسه
میانگین اثر سطوح مختلف مواد اصالحی بر رطوبت وزنی خاک
در این مکش نشان داد که بیشترین رطوبت وزنی خاک مربوط به
سطح  2گرم در هر کیلوگرم خاک مواد اصالحی و کمترین آن
مربوط به تیمار شاهد (بدون مواد اصالحی) مشاهده شد (شکل
 .)4همچنین مقایسه میانگین اثر متقابل اصالحکننده و سطوح
مختلف مطابق جدول ( )5نشان داد که بیشترین رطوبت وزنی
خاک در این مکش مربوط به تیمار ( S2سوپر جاذب در سطح 2
گرم در کیلوگرم خاک) با میانگین  12/30درصد وزنی و کمترین
آن مربوط به تیمار شاهد با میانگین  10/30درصد وزنی است.
پلیمرهای سوپر جاذب به دلیل تواناییشان در جذب مقدار زیاد
آب بهعنوان مخازن کوچک آب عمل نموده و میتوانند این آب را
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رطوبت نگهداری شده در خاک را بهطور معنیداری نسبت به
 همچنین با افزودن پلیمر سوپر جاذب بلور.شاهد افزایش دادند
 زئولیت و پرلیت میانگین وزنی قطر خاکدانهها و تخلخل،A آب
خاک نسبت به شاهد افزایش یافتند و این افزایش در پلیمر سوپر
 از طرفی. نسبت به زئولیت و پرلیت بیشتر بودA جاذب بلور آب
با افزودن اصالحکننده به خاک جرم مخصوص ظاهری خاک
کاهش یافت که بیانگر تأثیر مثبت اصالح کنندهها در تشکیل
 بهبود ساختمان خاک و در نتیجه افزایش تخلخل و،خاکدانهها
 همچنین کاربرد اصالح کنندهها.منافذ درشت خاک میباشد
باعث افزایش رطوبت قابل استفاده گیاه شد که این افزایش را
.میتوان به ساختمان پلیمر و خواص آبدوستی آن نسبت داد
بنابراین استفاده از سوپر جاذبها در بافت سبک این امکان را
فراهم میسازد تا بتوان در این خاکها برای کشت گیاهان
.بهخصوص در مناطق خشک و نیمهخشک بهره گرفت

.برای گیاه قابل استفاده و سبب تأخیر در نقطه پژمردگی گردند
در پژوهشی اثر هیدروژل ویترا (نوعی سوپر جاذب) بر پژمردگی و
 نتایج نشان داد.تنش رطوبتی دو گیاه آهار و جعفری بررسی شد
 سبب افزایش زمان رسیدن به نقطه،که افزایش میزان هیدروژل
 در یک پژوهش.)Gehring and Lewis 1980( پژمردگی گردید
 اثر هیدروژل روی رشد و پژمردگی سه گیاه زینتی مورد،دیگر
 نتـایج نشـان داد که هیدروژل اثر مفیدی روی.بررسی قرار گرفت
رشد گیاهان نداشته امـا زمـان الزم برای رسیدن به نقطه
.)Wang and Gregg, 1992 ( پژمردگی را تا سه روز افزایش داد
Dasht همچنین نتایج به دست آمده در این پژوهش با نتایج
 وShokuohifar et al. (2016) ،Bozorg et al. (2013)

. همخوانی داشتMohammadi Torkashvand et al. (2016)
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