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ABSTRACT
Wind erosion is one of the most important environmental issues in the world. This phenomenon could have
hazardous effect on weather, water quality and human health. In recent years, the use of mulch has been
considered for controlling wind erosion and soil stabilization. The aim of this study was to use Montmorillonite
Nano clay, Polyvinyl Acetate polymer and wheat straw biochar as a natural mulch for controlling wind erosion
and soil stabilization. A factorial experiment was conducted in a completely randomized design with three
replications. The factors included (1) mulch (three types), (2) mulch concentration (Nanoclay: 0, 16 and 32,
Polyvinyl Acetate polymer: 0, 8, and 16 and biochar: 0, 65 and 200 g/m2) and (3) time duration (21, 42 and 63
days). Two soil samples (sandy and loamy sand) were collected from the dust source of southeast of Ahvaz
(center Number.4). Trays with a 500×300×50 mm were filled by the soils. Then, the emulsion of Nanoclay,
and Polyvinyl Acetate were sprayed uniformly on the soil surface. The biochar also was uniformly mixed with
the soils. The trays were placed on wind tunnel channel and wind erosion test was performed at a speed of 20
m/s for 5 minutes. Then, aggregate stability (MWD), penetration resistance (PR), shear strength (SS) and their
changes were measured at all duration times. The amount of soil loss at first duration time in nanoclay, polymer
and biochar treatments were decreased in sandy soil 98%, 97% and 43.65%, and in loamy sand soil 97%, 95%
and 58%, respectively as compared to the control treatment. Maximum MWD, PR and SS was obtained in the
nanoclay treatment. In general, the results showed that the use of nanoclay, polymer and biochar materials
significantly reduced wind erosion at different duration times, compared to the control treatment.
Keywords: Aggregate stability, Mulch, shear strength, wind tunnel.
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بررسی زغال زيستی اصالح شده ،نانورس و پلیوينيل استات بر تثبيت خاک و کنترل فرسايش بادی خاک شنی
و شنیلومی
*1

فاطمه نورعلیوند ،1احمد فرخيانفيروزی

 .1گروه علوم و مهندسی خاک ،دانشکده کشاورزي ،دانشگاه شهيد چمران اهواز ،اهواز ،ایران.
(تاریخ دریافت -1398/4/14 :تاریخ بازنگري -1398/10/9 :تاریخ تصویب)1398/10/18 :

چکيده
فرسایش بادي یکی از مهمترین مسائل زیستمحيطی جهان محسوب میشود .این پدیده میتواند اثرات مخربی بر کيفيت
آب ،هوا و سالمت انسان داشته باشد .در سالهاي اخير استفاده از خاکپوش در کنترل فرسایش بادي و تثبيت خاک مورد
توجه قرار گرفته است .هدف از انجام این پژوهش استفاده از نانورس مونتموریلونایت ،پليمر پلیوینيلاستات و زغال زیستی
کاه گندم به منظور دستيابی به یک خاکپوش طبيعی براي کنترل فرسایش بادي در خاکهاي شنی و شنیلومی بصورت
آزمایشگاهی با آزمایشهاي تونل باد بود .به این منظور آزمایش فاکتوریل بهصورت طرح کامالً تصادفی در سه تکرار اجرا
شد .فاکتورها شامل ( )1نوع خاکپوش (نانورس مونتموریلونایت ،پليمر پلیوینيلاستات و زغال زیستی کاه گندم))2( ،
غلظت خاکپوش (نانو رس 16 ،0 :و  ، 32پليمر پلیوینيلاستات 8 ،0 :و  16و زغال زیستی 65 ،0 :و  200گرم بر متر مربع)
و ( )3زمان ( 42 ،21و  63روز) بودند .دو نمونه خاک (شنی و شنیلومی) از کانون گرد و غبار جنوب شرق اهواز (کانون
شماره  )4نمونهبرداري شد .سينیهاي آزمایش (با ابعاد  300 ،50و  500ميلیمتر) تا لبه با خاک پر شدند .سپس،
سوسپانسيون نانورس و پلیوینيلاستات بهصورت یکنواخت روي خاک اسپري شد .بيوچار نيز بهصورت یکنواخت با خاکها
مخلوط شد .پس از گذشت مدت زمان مورد نظر سينیها در تونل با سرعت باد  20متر بر ثانيه به مدت  5دقيقه قرار داده
شدند و سپس برخی ویژگیهاي فيزیکی و مکانيکی خاک (پایداري خاکدانهها ،مقاومت نفوذي و مقاومت برشی) و تغييرات
آنها نسبت به زمان اندازه گيري شد .مقدار هدررفت خاک در زمان اول در خاک شنی در تيمار نانورس ،پليمر و زغال
زیستی نسبت به شاهد بهترتيب  97 ،98و  43درصد و در خاک شنیلومی  95 ،97و  58درصد کاهش یافت .بيشترین
ميانگين وزنی قطر خاکدانه ،مقاومت نفوذي و برشی خاک در تيمار نانورس بهدست آمد .بهطور کلی نتایج نشان داد که
کاربرد خاکپوشهاي نانورس ،پليمر و زغال زیستی بهترتيب سبب کاهش معنیدار فرسایش بادي در زمانهاي مختلف در
مقایسه با خاک شاهد شد.
واژههای کليدی :خاکپوش ،تونل باد ،پایداري خاکدانه ،مقاومت برشی.

مقدمه
مهمترین عواقب فرسایش بادي عبارتند از کاهش مواد مغذي،
ضخامت خاک و محتواي مواد آلی که در نهایت منجر به کاهش
باروري خاک میشود (.)Zhang et al., 2018; Liu et al., 2018
این مسئله بهویژه در مناطق خشک به دليل فقر پوشش گياهی،
کمبود هوموس ،خشک و ریزدانه بودن خاک جديتر است .در
مناطق خشک و نيمهخشک فرسایش بادي منبع اصلی گرد و غبار
در جو میباشد .شدت فرسایش بادي در استانهاي جنوبی به
حدي است که بسياري از مناطق به کانونهاي محلی و داخلی
براي انتشار گرد و غبار تبدیل شدهاند .از این رو کنترل فرسایش
بادي به خصوص در مناطق خشک و نيمهخشک ،از اهميت ویژه-
اي برخوردار است ( .)Movahedan et al., 2012بروز پدیده گرد
* نویسنده مسئولA.farrokhian@scu.ac.ir :

و غبا ر در استان خوزستان از نظر تکرار و استمرار در سالهاي
اخير روند افزایشی داشته است .این پدیده کاهش کيفيت زندگی،
تهدید سالمت مردم ،کاهش کيفيت هوا و کاهش ایمنی راههاي
مواصالتی را در پی داشته است .بر اساس گزارش ارائه شده توسط
اداره کل زمين شناسی و اکتشافات معدنی منطقه جنوب باختري،
کانونهاي گرد و غبار استان خوزستان در قالب  7محدوده با
سطحی معادل  350000هکتار شناسایی شدند ( Dargahian et
.)al. 2017
براي مبارزه با فرسایش بادي دو روش اساسی وجود دارد؛
 )1احداث بادشکنهاي زنده و غير زنده براي کاهش سرعت باد
در نزدیکی سطح زمين تا حدي که سرعت باد کمتر از سرعت
آستانه فرسایش گردد )2 .کنترل عواملی که بر خصوصيات خاک
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موثرند (ثبات دانهبندي ذرات خاک و مقدار مواد آلی) .احداث
بادشکن نسبتاً پر هزینه و زمانبر است و در کوتاه مدت قادر به
کنترل سریع فرسایش بادي نيست .با توجه به هزینههاي باالي
کنترل فرسایش بادي و سختی شرایط کار و اثرات زیستمحيطی
خاکپوشها ( )Strong et al., 2016انتخاب روشهاي موثر براي
تثبيت این مناطق در کاهش هزینهها و افزایش بهرهوري ،الزم و
ضروري خواهد بود (.)Keesstra et al., 2018
در سالهاي اخير براي تثبيت سطحی خاکها در مقياس
وسيع ،از مواد طبيعی و یا شيميایی براي پوشاندن سطح خاک و
جلوگيري از جابجایی آن توسط بادهاي با شدت مختلف استفاده
میشود .این مواد که به طور کلی مالچ (خاکپوش) ناميده میشوند
اغلب در مکانهاي بسيار خشک که امکان تثبيت پوشش گياهی
چه از طریق طبيعی و چه از طریق دخالتهاي انسانی وجود
نداشته باشد ،اهميت مییابند .هدف اصلی در این روشها تثبيت
خاک جهت کنترل فرسایش بادي و دستیابی به مواد افزودنی
است که بتواند بر روي خاک قشر یکنواخت بههمچسبيدهاي به-
وجود آورد که مقاوم به باد و باران باشد ،ضررهاي زیستمحيطی
نداشته باشد ،و بر محصوالت اثرات سوء نداشته و مواد غذایی
خاک را کاهش ندهد ( .)Movahedan et al., 2012با توجه به
هزینه زیاد خاکپوشهاي نفتی و آثار مخرب آنها در محيط
زیست ،الزم است که یک جایگزین مناسب و پایدار در زمينه
تثبيت خاک پيدا شود .از جمله خاکپوشهایی که براي این
منظور مناسب هستند عبارتند از خاکپوشهاي معدنی (نانوذرات
رس) و خاکپوشهاي آلی (زغال زیستی و پليمرهاي آلی) که
میتوانند به عنوان اقدامات مفيد و سازگار با محيط زیست براي
کنترل فرسایش خاک در نظر گرفته شوند.
استفاده از نانو ذرات رس مقاومت برشی خاک را بهبود می-
بخشد ( .)Khalid et al., 2015از خاکپوشهاي رسی میتوان به
عنوان یک ماده سيمانی بهمنظور چسباندن ذرات بستر و ایجاد
یک بستر مناسب براي تثبيت زیستی استفاده کرد .کانیهاي
رسی خاک و ویژگیهاي فيزیکی از جمله بافت ،تأثير اساسی بر
پایداري خاکدانهها دارند .نانورسها جزء نانوذرات سيليکاتی
هستند که عموماً از خاک رس مونتموریلونيت یا اسمکتيت تهيه
میشوند .بهکارگيري نانورسها در تثبيت خاک نسبت به روش-
هاي دیگر به لحاظ فنی و صرفه اقتصادي بسيار مطلوب بهنظر
میرسد .رس مونتموریلونيت یک نانورس منحصر بهفرد با ساختار
صفحهاي است که داراي ضخامت یک نانومتر یا کمتر
است )2017( Abisha et al. .اثر نانو ذرات را بر تثبيت و بهبود
1. California Bearing Ratio
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ویژگیهاي مکانيکی و مهندسی یک خاک رسی بررسی کردند.
مقادیر مختلف نانورس ( 4 ،3 ،2 ،1و  5درصد وزنی) به خاک رس
اضافه شد و آزمایش پروکتور  ،حدود آتربرگ ،آزمون مقاومت
فشاري ،مقاومت برشی و آزمون  1CBRانجام شد .نتایج نشان داد
که نانوذرات رس باعث بهبود خصوصيات خاک شدند.
نتایج مطالعات نشان داده است که خاکهاي با مواد آلی
باال در برابر فرسایش مقاوم هستند زیرا مواد آلی میتواند سبب
افزایش پایداري خاکدانه و ظرفيت نگهداشت آب خاک شود
( .)Johannes et al., 2017بنابراین ،در نظر گرفتن اقداماتی که
مقدار ماده آلی خاک را افزایش میدهد ،بایستی مورد توجه قرار
گيرد .زغال زیستی یک باقیماندهي جامد حاوي کربن است که
در شرایط گرمایی ویژه (اغلب کمتر از  )700 0Cو نبود یا کمبود
اکسيژن توليد میشود .پس از افزوده شدن به خاک ،بر اثر
هوادیدگی و قرار گرفتن در معرض فرآیندهاي فيزیکی ،شيميایی
و زیستی خاک با گذشت زمان به ذرات کوچکتر (ذرات به اندازه
سيلت یا کوچکتر) تبدیل شده و به این ترتيب میتواند بهعنوان
جزء جامد خاک توزیع اندازه ذرات خاک را تغيير دهد
( .)Brodowski et al., 2007زغال زیستی با افزایش کربن آلی،
تخلخل ،سطح ویژه خاک و بهبود فعاليت ميکروبی خاک ،میتواند
خاکدانهسازي را در خاک تحت تأثير قرار داده و ساختمان خاک
را بهبود بخشد ( .)Downie et al., 2009 ;Chan et al., 2007با
این حال ،سوال این است که با توجه به این اثرات مثبت بر خواص
فيزیکی و شيميایی خاک ،آیا میتوان از آن بهعنوان یک اصالح
کننده در کنترل فرسایش بادي استفاده کرد .مطالعات اندکی بر
استفاده از بيوچار براي کنترل فرسایش انجام شده است ( Wang
 )2013( Herath et al. .)et al., 2013اثر زغال زیستی ذرت را بر
خصوصيات دو خاک آلفیسول و انديسول بررسی کردند .نتایج
پژوهش آنها نشان داد افزودن زغال زیستی ذرت موجب کاهش
جرم مخصوص ظاهري ،افزایش پایداري خاکدانه و در نهایت
افزایش نگهداشت آب در دو نوع خاک رده آلفیسول و انديسول
گردید.
مواد پليمري آلی بهعنوان تثبيت کنندههاي جدید خاک
براي کنترل فرسایش بادي شنهاي روان اخيراً مورد توجه قرار
گرفتهاند (Namdar khojasteh et al., Ayeldeen et al., 2016
; .)Pradhan and John, 2009; 2017پليمر میتواند یک پوسته را
روي سطح شن ایجاد کند که باعث افزایش ثبات خاکدانهها،
کاهش تبخير آب و بهبود توانایی خاک در برابر فرسایش بادي
میشود ( .)Liu et al., 2012پلیوینيلاستات بهعنوان نوع جدیدي
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از مواد تثبيت کننده خاک که در تثبيت شنهاي روان استفاده
شده است ،یک ماده محلول در آب است که میتواند به غلظتهاي
مختلف رقيق شود ،یک محصول سازگار با محيط زیست است و
هيچگونه آلودگی اضافی ندارد و زیستتخریبپذیر است .حضور
پلیوینيلاستات باعث تشکيل یک پوسته االستيک و چسبناک
در سطح خاک در شرایط طبيعی میشود ( Movahedan et al.,
.)2012
 )2019( Song et al.اثر پليمر پلیوینيلاستات را بر
نگهداشت آب ،مقاومت برشی خاک ،مقدار فرسایش آبی و جوانه-
زنی بذر بررسی کردند .نتایج این پژوهش نشان داد که تبخير از
سطح خاک به تدریج با افزایش غلظت پليمر کاهش مییابد و
خاک میتواند با حفظ رطوبت بيشتر رشد پوشش گياهی را بهبود
دهد .مقاومت خاک در برابر فرسایش با افزایش مقاومت برشی به
طور مؤثر بهبود یافت .هدف اصلی این پژوهش ،بررسی اثربخشی
سه خاکپوش مختلف شامل نانورس مونت موریلونایت ،پليمر
پلیوینيل استات و زغال زیستی کاه گندم در کاهش فرسایش
بادي و تثبيت خاکهاي شنی و شنیلومی در سه زمان (42 ،21
و  63روز) با استفاده از آزمایشات تونل باد بوده است .همچنين
برخی ویژگیهاي فيزیکی و مکانيکی خاک (پایداري خاکدانهها،
مقاومت نفوذي و مقاومت برشی) و تغييرپذیري زمانی آنها به
منظور بررسی تاثير تيمارها در جنبههاي مختلف کيفيت خاک
اندازهگيري شد.

مواد و روشها
این تحقيق بهصورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی در
آزمایشگاه خاکشناسی دانشگاه شهيد چمران اهواز انجام شد.
فاکتورها شامل خاکپوش (زغال زیستی اسيدي کاه گندم ،پليمر
پلیوینيلاستات و نانورس مونتموریلونایت) ،غلظت خاکپوش (دو
سطح) و زمان ( 42 ،21و  63روز) بودند .خاک مورد نياز براي این
مطالعه از جنوب شرق اهواز (منطقه بحرانی و غبارخيز استان
خوزستان ،کانون شماره  )4جمعآوري شد .کانون ریزگرد جنوب
شرق اهواز با مساحت  112636هکتار ،از فاصله حدود 25
کيلومتري جنوب شرقی شهر اهواز آغاز و در امتداد بزرگراه اهواز-
ماهشهر در مختصات جغرافيایی  48 ,47تا  49 , 17طول
شرقی و  30 , 45تا  31 , 15عرض شمالی ادامه مییابد.
نمونههاي خاک به آزمایشگاه منتقل شدند pH .و هدایت
الکتریکی خاک در سوسپانسيون ( 2:1خاک:آب) بهترتيب با
استفاده از  pHمتر و  ECسنج و درصد کربن آلی از روش والکی
بلک ( )Walkly and Black, 1934اندازهگيري شد .پایداري
خاکدانه به روش الک خشک ،چگالی حقيقی خاک به روش

پيکنومتر و چگالی ظاهري خاک به روش حجمی اندازهگيري شد.
پس از تعيين چگالی حقيقی و ظاهري خاک ،تخلخل کل خاک
محاسبه شد.
روش تهيه خاکپوشها

در این پژوهش سه نوع خاکپوش شامل زغال زیستی اسيدي کاه
گندم ،پليمر پلیوینيلاستات و نانورس مونت موریلونایت با نمونه
شاهد (بدون هيچ تيماري) مقایسه شدند .پليمر پلیوینيل استات
با ترکيب شيميایی  ،)C4H6O2(nچگالی یک گرم بر سانتیمتر
مکعب و محلول در آب از پژوهشگاه پتروشيمی ایران و نانورس
مونتموریلونایت با ضخامت صفحات ذرات نانورس  1/18نانومتر
از شرکت پيشگامان نانو مواد ایرانيان خریداري شد .زغال زیستی
مورد استفاده در این پژوهش از کاه گندم تهيه شد .مواد اوليه
تهيه زغال زیستی (کاه گندم) قبل از گرماکافت در دماي 80
درجه سلسيوس به مدت  24ساعت خشک شد و سپس بهمنظور
تسهيل فرآیند تجزیه به قطعات کوچک(کمتر از  2سانتیمتر)
خرد شد .سپس نمونه در دماي  600درجه سلسيوس در کوره
الکتریکی تحت گاز نيتروژن (شرایط بدون اکسيژن) با نرخ افزایش
 5درجه سلسيوس در هر دقيقه به مدت  3ساعت پيروليز شد
( .)Jingkuan et al., 2014زغال زیستی توليد شده در محفظههاي
بسته در دماي اتاق براي مراحل بعدي نگهداري شد ( Mandal
 .)and Singh, 2017سطح ویژه زغال زیستی قبل و بعد از اصالح
شيميایی به روش تيتراسيون با هيدروکسيد سدیم ( Sears,
 )1956; Dume et al., 2016اندازهگيري شد.
اصالح شيميايی زغال زيستی

نتایج پژوهش  ) 2018( Chu et al.نشان داد که اصالح اسيدي
زغال زیستی باعث افزایش سطح ویژه و تخلخل زغال زیستی
خواهد شد .بهمنظور اصالح اسيدي زغال زیستی از روش Peng et
 )2017( al.استفاده شد .زغال زیستی در محلول  42/5درصد
اسيد فسفریک با نسبت ( 1:2اسيد:زغال زیستی) به مدت 12
ساعت غوطهور شد .مخلوط زغال زیستی و اسيد در آون در دماي
 60درجه سلسيوس خشک شد و به مدت  2ساعت در دماي 600
درجه پيروليز شد .پس از سرد شدن در دماي اتاق ،بهمنظور حذف
اسيد فسفریک اضافی ،زغال زیستی اصالح شده با آب دیونيزه
شسته شد و بهمدت  24ساعت در دماي  105درجه سلسيوس
در آون خشک شد.
آزمايش تونل باد

در این پژوهش جهت ارزیابی خاکپوشها در کنترل فرسایش
بادي از تونل باد آزمایشگاهی از نوع مدار باز استفاده شد .جریان
باد در این نوع تونل ،از مسيري مستقيم عبور کرده و هوا هيچگونه
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برگشتی به داخل تونل ندارد .در واقع فن موجود درتونلهاي مدار
باز ،هوا را مستقيماً از محيط اطراف مکيده و پس از عبور از منطقه
آزمایش از انتهاي تونل خارج میسازد .همچنين به علت باز بودن
قسمتهاي ورودي و خروجی ،نياز به در نظر گرفتن تمهيداتی
جهت تميز نمودن تونل نمیباشد.
سه خاکپوش با دو غلظت ،دو خاک (شنی و شنیلومی) و
سه زمان مختلف  42 ،21و  63روز ( )Jien and Wang, 2013در
سه تکرار براي هر تيمار ،در مجموع  108نمونه ،براي ارزیابی
فرسایش بادي مورد بررسی قرار گرفتند .سينیهاي تونل باد با
ابعاد ( 500×300×50ميلیمتر) با خاکهاي مورد مطالعه (شنی
و شنیلومی) تا لبه پر شد .خاکپوش نانورس ( 16و  32گرم بر
متر مربع) و پليمر پلیوینيل استات ( 8و  16گرم بر متر مربع)
روي سينیهاي تونل باد بهصورت یکنواخت اسپري شد .خاک-
پوش زغال زیستی ( 65و  200گرم بر متر مربع) با خاک تا عمق
 3سانتیمتري مخلوط شد .سپس با اسپري آب روي سطح خاک
رطوبت در حد  75درصد ظرفيت زراعی ثابت نگهداشته شد
(شکل .)1
پس از گذشت مدت زمان مورد نظر ( 42 ،21و  63روز)
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سينیها در تونل با سرعت باد  20متر بر ثانيه به مدت  5دقيقه
قرار داده شد .حداکثر سرعت باد در منطقه طبق گزارشات سازمان
هواشناسی استان ،بهطور ميانگين  19/2متر بر ثانيه است
( .)Mehrabi et al., 2015براي شبيهسازي یک سرعت باد همگن
و ثابت که بيشتر از سرعت باد منطقه مورد مطالعه است ،سرعت
باد توسط یک بادسنج دیجيتال کنترل شد .مقدار فرسایش مربوط
به هر نمونه با وزن کردن نمونه قبل و بعد از قرار گرفتن در تونل
باد محاسبه شد و بر حسب گرم بر متر مربع در ثانيه گزارش شده
است.
بررسی اثر خاکپوشها بر برخی ويژگیهای فيزيکی و مکانيکی
خاک

براي بررسی اثر مالچهاي کاربردي بر برخی از ویژگیهاي فيزیکی،
شيميایی و مکانيکی خاک ،خاکهاي مورد مطالعه در ظروف
پالستيکی با ابعاد  220 × 130 × 50ميلیمتر ریخته شد .سپس
مشابه آزمایش تونل باد ،تيمارها شامل سه خاکپوش با دو غلظت
و دو خاک با بافت (شنی و شنیلومی) تهيه شد و در سه زمان
مختلف  42 ،21و  63روز ویژگیهاي مورد مطالعه اندازهگيري
شدند (شکل .)1

شکل  -1نمايی از دستگاه تونل باد مورد استفاده (الف) ،سينیهای حاوی خاک پس از اعمال تيمارها (ب) ،ظروف پالستيکی با ابعاد  220 × 130 × 50ميلیمتر
حاوی خاک پس از اعمال تيمارها (ج).

در پایان دوره آزمایش ،براي اندازهگيري مقاومت برشی الیه
سطحی خاک از پره برشی ( Eijkelkamp 14.10 POCKET
 )VANE TESTERدر شرایط نزدیک به اشباع استفاده شد
( .)Zimbone et al., 1996پره برشی در داخل خاک تا جایی که
ال در داخل خاک قرار بگيرند وارد میشود ،سپس در
پرهها کام ً
جهت عقربههاي ساعت چرخانده شده و تا برش کامل خاک ادامه
مییابد .حداکثر تنش وارده روي صفحه مندرج در باالي پره برشی
ثبت میگردد .با توجه به پره مورد استفاده میتوان مقدار مقاومت
برشی را محاسبه کرد .این وسيله قادر به اندازهگيري تنشهاي
بين  0تا  250کيلوپاسکال میباشد .مقاومت فروروي خاکپوشها
با استفاده از نفوذسنج دستی ) (ELE, EL29-3933که قادر به
اندازهگيري مقاومت فروروي از صفر تا  6000کيلوپاسکال است،

اندازهگيري شد .براي ارزیابی کارایی خاکپوشها براي بهبود پيوند
ذرات و تشکيل و ثبات خاکدانهها ،پایداري خاکدانه با استفاده از
روش الک خشک تعيين شد (.)Kemper and Rosenau, 1986
به این منظور  50گرم خاک روي یک سري الک (بهترتيب از باال
به پایين  0/09 ،0/125 ،0/15 ،0/25 ،0/5 ،1و  0/053ميلیمتر)
بهصورت یکنواخت ریخته شد و در دستگاه شيکر بهمدت  2دقيقه
تکان داده شد و در پایان خاکدانههاي باقیمانده روي هر الک
توزین شد .در نهایت ،ميانگين وزنی قطر خاکدانهها ،به عنوان
شاخص پایداري خاک (رابطه  )1محاسبه شد:
MWD  i 1 X iW i
n

(رابطه )1
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که در آن  Xiميانگين قطر خاکدانهها روي هر الک (ميلی-
متر) و  Wiنسبت جرم خشک خاکدانهها در هر کالس اندازه بر
حسب گرم به جرم کل خاک ( 50گرم) میباشد.
تجزيه و تحليل آماری

اثر خاکپوشها بر فرسایش بادي و خصوصيات خاک بهصورت
فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی با استفاده از نرمافزار SPSS
و مقایسه ميانگينها با آزمون چند دامنهاي دانکن انجام شد.
فاکتورها شامل خاکپوش (زغال زیستی اسيدي کاه گندم ،پليمر
پلیوینيلاستات و نانورس مونتموریلونایت) ،غلظت خاکپوش
(دو سطح) و زمان ( 42 ،21و  63روز) بودند .تمام دادهها در
 Microsoft Office Excelطبقهبندي شده و براي رسم نمودارها
مورد استفاده قرار گرفت.

ویژگیهاي فيزیکی ،شيميایی و مکانيکی خاکهاي مورد مطالعه
در جدول ( )1و ویژگیهاي زغال زیستی توليد شده قبل و بعد از
اصالح اسيدي در جدول ( )2ارائه شده است .اصالح اسيدي باعث
کاهش  pHو افزایش  ،ECسطح ویژه و درصد خاکستر زغال
زیستی شد .کاهش  pHممکن است براي استفاده زغال زیستی
در خاکهاي قليایی مفيد باشد .افزایش  ECبه معنی افزایش
مقدار مواد مغذي محلول در آب در زغال زیستی اسيدي است
( .)Sahin et al. 2017رها شدن گازها و بخارات از سطح زغال
زیستی اصالح شده ،بهعلت واکنش اسيد فسفریک با گروههاي
عاملی اکسيژندار زغال زیستی ،منجر به تشکيل منافذ ریز و
افزایش سطح ویژه میشود ( Peng et al., 2017 and Chu et al.,
 .)2018همان طوري که مالحظه میگردد اصالح بيوچار سبب
شده است سطح ویژه آن از  45/4به  221متر مربع بر گرم برسد.

نتايج و بحث
جدول  -1ويژگیهای فيزيکی ،شيميايی و مکانيکی خاکهای مورد مطالعه

جدول  -2ويژگیهای زغال زيستی قبل و بعد از اصالح شيميايی

ویژگی خاک

شنی

شنیلومی

ویژگی زغال زیستی

اوليه

اصالح شده

pH

8/36
0/362
1/74
2/4
27
0/029
177
34
7/9

8/35
18/115
1/47
2/4
39
0/202
350
47
4/3

pH

10/67
4/64
35
43/5
45/4

4/45
15/55
59/75
221

(EC)dS/m
-3

جرم مخصوص ظاهري( )gcm
جرم مخصوص حقيقی()gcm-3
تخلخل ()%
کربن آلی ()%
مقاومت فروروي()kPa
مقاومت برشی()kPa
فرسایش بادي()g/m2/s

(EC)dS/m

عملکرد ()%
خاکستر
2
سطح ویژه ()m /g

عملکرد :نسبت وزن زغال زیستی توليد شده در واحد وزن خشک ماده اوليه

مقاومت فروروي در شرایط هوا خشک و مقاومت برشی در رطوبت نزدیک به
اشباع اندازهگيري شد.

اثر خاکپوشها بر هدررفت خاک

نتایج تجزیه واریانس تاثير تيمارها بر هدررفت خاک نشان داد که
تأثير زمان ،خاکپوش و غلظت بر فرسایش بادي در سطح احتمال
یک درصد در هر دو بافت شنی و شنیلومی معنیدار میباشد.
همچنين اثر متقابل دوگانه و سهگانه تيمارها در سطح احتمال
یک درصد در هر دو بافت معنیدار شد .نتایج آزمون مقایسه
ميانگين اثر متقابل زمان ،خاکپوش و غلظت خاکپوش بر مقدار
هدررفت خاک در شکل ( )2آمده است .در بافت شنی (شکل .2
الف) بين سطوح مختلف خاکپوشها در هر سه زمان تفاوت
معنیدار وجود دارد و با افزایش غلظت خاکپوش هدررفت خاک
کاهش یافت اما در زمان اول تاثير سطح دوم پليمر و نانورس با

هم اختالف معنیدار نداشت .نتایج آزمون مقایسه ميانگين تاثير
خاکپوشها در کاهش هدررفت خاک در خاک شنیلومی (شکل
 .2ب) نشان میدهد که بين سطوح مختلف خاکپوش نانورس و
پليمر در زمان دوم تفاوت معنیدار است اما بين زمانهاي اول و
سوم اختالف معنیداري وجود ندارد؛ در حالی که سطوح مختلف
زغال زیستی در هر سه زمان با هم و با دو خاکپوش دیگر اختالف
معنیدار دارند .در خاک شنی و شنیلومی نانورس مونت
موریلونایت و پليمر پلیوینيلاستات بيشترین تاثير را در کاهش
هدررفت خاک در مقایسه با زغال زیستی داشتند .مقدار هدررفت
خاک در زمان اول در خاک شنی در خاکپوشهاي نانورس ،پليمر
و زغال زیستی اسيدي کاه گندم در مقایسه با تيمار شاهد بهترتيب
 97 ،98و  43درصد و در خاک شنیلومی  95 ،97و  58درصد
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کاهش یافت .تأثير زغال زیستی در کاهش هدررفت خاک در هر
سه زمان و در هر دو سطح معنیدار بود .هرچند نتایج نشان می-
دهد با گذشت زمان تاثير خاکپوشها در کاهش هدرفت خاک
روند کاهشی داشته است اما این نتایج بهخوبی نشان میدهد که
خاکپوشهاي زغال زیستی ،پليمر و نانورس پس از گذشت 63
روز هدررفت خاک را بهترتيب بهطور ميانگين به مقدار  95 ،37و
 97درصد در خاک شنی در مقایسه با تيمار شاهد کاهش دادهاند.
همچنين این خاکپوشها نيز بهترتيب مقدار هدررفت خاک را
در خاک شنیلومی به مقدار  84 ،69و  86درصد نسبت به تيمار
شاهد کاهش دادند .بيشترین کاهش هدررفت خاک پس از
گذشت  21روز مشاهده شده است که این یافته نشاندهنده تاثير
سریع خاکپوشهاي پليمر و نانورس در کنترل فرسایش بادي
است لذا ترکيب این دو خاکپوش با زغال زیستی میتواند در
کوتاهمدت و بلندمدت فرسایش بادي را کنترل نماید .پس از
خشک شدن سوسپانسيون حاوي پليمر یک الیه نسبت ًا سخت در
سطح خاک ایجاد شد .الیه سطحی در خاک شنی ،کامال همگن،
نسبتا سخت و بدون ترک ولی در خاک شنیلومی الیه تشکيل

(الف)

 63روز

شده حاوي ترکهاي ریز بود در نتيجه راندمان پایينتري در برابر
فرسایش بادي داشت .در واقع زنجيرههاي پليمري اضافه شده با
ایجاد این الیه نازک در سطح خاک ،مقاومت خاک را در برابر باد
افزایش میدهند .نانورس مونت موریلونایت نيز میتواند بهصورت
پل بين ذرات خاک قرار گرفته و آنها را بههم متصل کند و توليد
خاکدانه را افزایش دهد .خاکپوش رس و پليمر پلی وینيل
استات قادر به توليد قويترین چسبندگی بين ذرات ریز و افزایش
تشکيل خاکدانههاي بزرگتر هستند (.)Yakupoglu et al., 2015
مطالعات نشان داد که مهمترین ویژگی خاک که باعث کاهش
فرسایش خاک توسط باد می شود ،پایداري خاکدانه و مقاومت
برشی است ( .)Mamedov et al., 2017; Xie et al., 2013در
مقایسه با این دو روش ،زغال زیستی توانایی برقراري اتصال قوي
بين ذرات شن را نداشت ،ولی حضور مواد آلی در تيمار زغال
زیستی در مقایسه با شاهد ،خاکدانهسازي را افزایش داد و باعث
کاهش فرسایش نسبت به خاک شاهد شد و این کاهش در خاک
شنی-لومی بيشتر از شنی بود.

 42روز

 21روز

10

شاهد

a

8
6

fdb

4
2
pmk

o l h

pn j

n l i
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N1
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هدر رفت خاک ()g/m2/s

gec

0
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B1

شاهد

خاکپوش

(ب)

 63روز

 42روز

 21روز
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ce
g
i

nl
N2

i

nk
N1

i
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B1
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1
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هدر رفت خاک ()g/m2/s

a
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929

شاهد

خاکپوش
شکل  -2مقايسه ميانگين اثر متقابل زمان ،خاکپوش و غلظت بر هدررفت خاک ،الف :شنی و ب :شنیلومی (حروف غيرمشترک بر اساس آزمون دانکن
نشاندهندهی اختالف معنیدار در سطح احتمال يک درصد است) B1( .و  65 :B2و  200گرم بر متر مربع P1 ،و  8 :P2و  16گرم بر متر مربع و  N1و :N2
 16و  32گرم بر متر مربع).
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اثر خاکپوشها بر برخی ويژگیهای فيزيکی و مکانيکی خاک
اثر خاکپوشها بر پايداری خاکدانه

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که در بافت شنی اثر عاملهاي
زمان ،خاکپوش و غلظت در سطح یک درصد و اثر متقابل زمان
و خاکپوش در سطح احتمال  5درصد بر ميانگين وزنی قطر ذرات
معنیدار میباشد .اثر متقابل زمان و غلظت ،خاکپوش و غلظت
و اثر متقابل سهگانه بر ميانگين وزنی قطر ذرات معنیدار نشد.
نتایج تجزیه واریانس در بافت شنیلومی نيز نشاندهنده معنیدار
بودن اثر سهگانه زمان ،خاکپوش و غلظت در سطح احتمال یک
درصد بر ميانگين وزنی قطر خاکدانهها میباشد .همچنين اثر
متقابل عامل زمان و خاکپوش در سطح احتمال یک درصد و اثر
متقابل خاکپوش و غلظت و اثر متقابل سهگانه تيمارها در سطح
احتمال  5درصد بر ميانگين وزنی قطر ذرات معنیدار میباشد.
نتایج مقایسه ميانگين اثر متقابل زمان و خاکپوش در بافت شنی
(شکل .3الف) نشان میدهد تمام خاکپوشها در هر سه فاصله
زمانی مورد مطالعه ميانگين وزنی قطر خاکدانهها را افزایش داده-
اند .همچنين نتایج نشان میدهد تفاوت بين خاکپوش نانورس
در زمان اول ،دوم و سوم معنیدار بوده و بيشترین ميانگين وزنی
قطر ذرات در زمان اول با ميانگين  0/65مشاهده شد .در خاک-
پوش پليمر زمان اول با زمان دوم و سوم اختالف معنیدار داشت
اما زمان دوم و سوم از نظر آماري با هم اختالف معنیدار ندارند و
بيشترین ميانگين وزنی قطر ذرات در زمان اول مشاهده شد .در
مورد زغال زیستی نيز در هر سه زمان اختالف معنیدار مشاهده
شد .نتایج مقایسه ميانگين در بافت شنیلومی (شکل  .3ب) نشان
میدهد تفاوت بين خاکپوش نانورس در زمان اول و دوم معنیدار
نيست ولی با زمان سوم اختالف معنیدار دارند .در خاکپوش
پليمر بين سه زمان در غلظت اول اختالف معنیدار وجود دارد.
بيشترین ميانگين وزنی قطر ذرات در خاکپوش پليمر در زمان
اول مشاهده شد اما این اختالف با خاکپوش نانورس تفاوت
معنیدار ندارد .در مورد زغال زیستی نيز در هر سه زمان اختالف
معنیدار مشاهده شد اما تفاوت دو غلظت معنیدار نبود و با
گذشت زمان ميانگين وزنی افزایش یافت .پس از اعمال تيمارها،
کمترین و بيشترین مقدار ميانگين وزنی قطر ذرات در هر دو
بافت بهترتيب در تيمار زغال زیستی و تيمار نانو رس مشاهده شد.
پایداري خاکدانهها در خاکهاي اصالح شده با زغال زیستی ،پس

از  42 ،21و  63روز در بافت شنی به ترتيب  42 ،31و  46درصد
و در بافت شنیلومی بهترتيب  50 ،45و  65درصد نسبت به خاک
شاهد افزایش یافت .در خاکهاي اصالح شده با نانو رس پس از
 42 ،21و  63روز در بافت شنی بهترتيب 95 ،98 ،و  74درصد و
در بافت شنیلومی  91 ،94و  70درصد نسبت به خاکهاي شاهد
افزایش یافت .دو عامل مهم در تشکيل و پایداري خاکدانه وجود
عوامل چسباننده بين ذرات و زمان الزم براي تأثير این عوامل
است .افزودن نانورس و پليمر پلیوینيل استات باعث اتصال ذرات
و تشکيل خاکدانههاي بزرگتر گردید و پایداري خاکدانه نسبت
به شاهد افزایش یافت .پليمر میتواند یک پوسته را روي سطح
شن ایجاد کند که باعث افزایش ثبات خاکدانهها ،کاهش تبخير
آب و بهبود توانایی خاک در برابر فرسایش بادي میشود ( Liu et
 .)al., 2012اضافه کردن پليمر به خاک با افزایش واکنشهاي
شيميایی و برقراري پيوندهاي یونی بين پليمر و ذرات خاک باعث
تشکيل خاکدانههاي بزرگتر میشود ( Kenneth and Nwankwo,
.)2001
 (2015) Safari et al.پليمر آنيونی پلیاکریلآميد را در یک
آزمایش گلخانهاي مورد استفاده قرار دادند و نتایج این تحقيق
نشان داد که این پليمر بهطور معنیداري باعث افزایش ميانگين
وزنی قطر ذرات در خاک لومیرسی شد .رس مونتموریلونایت
میتواند بهصورت پل بين ذرات خاک قرار گرفته و آنها را بههم
متصل کند و توليد خاکدانه را افزایش دهد .خاکپوش زغال
زیستی کاه گندم ارتباط کمتري با ذرات شن برقرار کرد ولی
نسبت به شاهد پایداري خاکدانه را افزایش داد .افزایش ميانگين
وزنی قطر خاکدانه نشاندهنده توانایی زغال زیستی در بهبود
نيروي چسبندگی بين ذرات خاک است ( .)Zaher et al., 2005با
گذشت زمان تاثير زغال زیستی بر پایداري و تشکيل خاکدانه در
خاک شنیلومی بهعلت برقراري ارتباط بيشتر با ذرات خاک،
بيشتر شد و مقدار فرسایش بادي با گذشت زمان بهصورت معنی-
دار کاهش یافت )2018( Alkhasha et al. .گزارش کردند که
پليمر پلیاکریلآميد و مخلوط پليمر و بيوچار خرما بهطور قابل
توجهی درصد پایداري خاکدانه را در خاک شنیلومی افزایش
میدهد .در هر دو خاک با گذشت زمان و سست شدن پيوند ذرات
با نانورس و پلیوینيل استات از اثرات آنها اندکی کاسته شد.
به طوري که در زمان سوم ،در دو تيمار نانورس و پليمر نسبت به
زمان اول ،پایداري خاکدانه کاهش یافت.
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شکل  -3مقايسه ميانگين اثرات متقابل زمان و خاکپوش (الف :بافت شنی) و اثرات متقابل زمان ،خاکپوش و غلظت (ب :بافت شنیلومی) بر پايداری
خاکدانه( ،حروف غيرمشترک بر اساس آزمون دانکن نشاندهندهی اختالف معنیدار در سطح احتمال  5درصد است) ( B1و  65 :B2و  200گرم بر متر
مربع P1 ،و  8 :P2و  16گرم بر متر مربع و  N1و  16 :N2و  32گرم بر متر مربع).

اثر خاکپوشها بر مقاومت فروروی و برشی خاک

نتایج تجزیه واریانس تأثير تيمارها بر مقاومت برشی و فروروي
خاک نشاندهنده تأثير معنیدار فاکتورهاي زمان ،خاکپوش و
غلظت بر مقاومت برشی خاک در سطح احتمال یک درصد در هر
دو بافت بود .همچنين تأثير متقابل غلظت و خاکپوش در سطح
یک درصد در هر دو بافت معنیدار شد .اما اثر دوگانه زمان و
خاکپوش ،زمان و غلظت و اثر سهگانه عاملها در هر دو بافت
معنیدار نشد .مطابق نتایج مقایسه ميانگين اثر زمان بر مقاومت
برشی (شکل  .4ج) با گذشت زمان کاهش مقاومت برشی در هر
دو بافت معنیدار بود و بيشترین مقاومت برشی در زمان اول (21
روز) مشاهده شد .نتایج مقایسه ميانگين اثر متقابل غلظت و
خاکپوش بر مقاومت برشی خاک نشان میدهد که در بافت شنی
(شکل  .4الف) و شنیلومی (شکل  .4ب) بيشترین مقاومت برشی
در خاکپوش نانو رس مشاهده شد که با افزایش غلظت خاکپوش
بهصورت معنیدار افزایش یافت .کمترین مقدار مقاومت برشی در

هر دو بافت مربوط به خاکپوش زغال زیستی بود که کاهش آن
نسبت به شاهد معنیدار بود .مطابق نتایج تجزیه واریانس تأثير
تيمارها بر مقاومت فروروي خاک ،در بافت شنی تأثير فاکتورهاي
زمان و خاکپوش در سطح احتمال یک درصد و اثر غلظت در
سطح احتمال  5درصد بر مقاومت فروروي خاک معنیدار شد .اثر
متقابل زمان و خاکپوش و اثر متقابل خاکپوش و غلظت در
سطح یک درصد و اثر سهگانه فاکتورها در سطح  5درصد معنیدار
شد .اما اثر متقابل زمان و غلظت معنیدار نگردید .نتایج تجزیه
واریانس در بافت لومشنی نشاندهنده تأثير معنیدار فاکتورهاي
زمان ،خاکپوش و غلظت بر مقاومت فروروي خاک در سطح
احتمال یک درصد بود .اثر متقابل زمان و خاکپوش و اثر متقابل
خاکپوش غلظت در سطح یک درصد و اثر متقابل زمان و غلظت
در سطح  5درصد معنیدار شد .اثر متقابل سهگانه معنیدار نشد.
مطابق نتایج مقایسه ميانگين (شکل  )5استفاده از خاکپوش
پليمر و نانورس باعث افزایش معنیدار مقاومت فروروي خاک در
مقایسه با خاکهاي شاهد شده است .در خاک شنی بيشترین
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مقاومت فروروي در سطح دوم خاکپوش نانو رس مشاهده شد و
در زمان دوم اندکی کاهش یافت اما این کاهش معنیدار نبود.
کمترین مقدار مقاومت فروروي مربوط به خاکپوش زغال زیستی
بود که بين سطوح مختلف آن در سه زمان مورد آزمایش به علت
عدم برقراري اتصال قوي بين ذرات ماسه و زغال زیستی تفاوت
معنیداري مشاهده نشد .در بافت شنیلومی بيشترین مقدار
مقاومت فروروي در خاکپوش نانورس ،در زمان اول و در مرتبه
دوم در خاکپوش پليمر مشاهده شد .مقاومت فروروي با گذشت
زمان کاهش معنیداري داشت .با اضافه کردن پليمر به خاک،
بهعلت غشاء مشبک ایجاد شده توسط پليمر و در نتيجه افزایش
نيروي اتصال بين ذرات خاک ،انسجام خاک افزایش مییابد و
بهبود چسبندگی بين ذرات باعث افزایش مقاومت برشی و فروروي
خاک میشود ( .)Song et al., 2019رس بهعلت خاصيت
چسبندگی بيشتر باعث ایجاد خاکدانههاي پایدارتر و در نتيجه
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شکل  -4اثر متقابل غلظت و خاکپوش (الف :شنی و ب :شنیلومی) و مقايسه ميانگين اثر زمان (ج) بر مقاومت برشی خاک (سطح  1و  2به ترتيب در خاکپوش
نانورس 16 :و  ،32در خاکپوش پليمر 8 :و  16و در خاکپوش زغال زيستی  65و  200گرم بر متر مربع ،حروف غيرمشترک بر اساس آزمون دانکن نشاندهندهی
اختالف معنیدار در سطح احتمال يک درصد است).
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افزایش مقاومت برشی شد .اما با گذشت زمان ،تابش خورشيد،
اکسيداسيون ،شستشو ،و سایر عوامل طبيعی ممکن است سبب
تغيير اجزاي شيميایی مواد تثبيت کننده شده و کارایی آنها را
اندکی کاهش دهند .در نتيجه مقاومت فروروي و برشی در خاک-
هاي تيمار شده با نانو رس و پليمر با گذشت زمان کاهش یافت
( .)Gong et al., 2016افزایش زغال زیستی به خاک بهعلت
افزایش ماده آلی و کاهش جرم مخصوص ظاهري خاک ( Jien
 )and Wang, 2013میتواند علت کاهش مقاومت برشی و نفوذي
خاک اصالح شده با زغال زیستی نسبت به تيمارهاي دیگر باشد.
نتایج پژوهش  )2014( Zong et alنشان داد که افزودن زغال
زیستی کلش گندم ،چوب و لجن فاضالب باعث کاهش
چسبندگی ،افزایش معنیدار درجه اصطکاک داخلی و در نهایت
کاهش مقاومت برشی خاک شد.
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شکل  -5مقايسه ميانگين اثرات متقابل زمان ،خاکپوش و غلظت بر مقاومت فروروی خاک (الف :شنی) و اثرات متقابل زمان و خاکپوش بر مقاومت فروروی
خاک (ب :شنیلومی) (حروف غيرمشترک بر اساس آزمون دانکن نشاندهندهی اختالف معنیدار در سطح احتمال  5درصد (الف) و يک درصد (ب)
است) B1( .و  65 :B2و  P1 ،200و  8 :P2و  N1 ،16و  16 :N2و  32گرم بر متر مربع).

نتيجهگيری
بهطور کلی بر اساس نتایج این پژوهش خاکپوش نانورس و پليمر،
بيشترین پایداري خاکدانه ،مقاومت فروروي و مقاومت برشی و کم-
ترین مقدار فرسایش خاک را در هر دو بافت نسبت به زغال زیستی
نشان دادند .مکانيسم کنترل فرسایش بادي توسط پليمر و نانورس
بهصورت افزایش پایداري خاکدانه در حالت خشک و اتصال خاک-
دانههاي خاک سطحی از طریق تشکيل یک الیه سطحی مقاوم در
برابر نيروي باد است .ذرات منفرد به دليل اتصال به یکدیگر و تشکيل
خاکدانههاي بزرگتر در برابر فرسایش بادي مقاوم هستند .رس
مونتموریلونایت میتواند بهصورت پل بين ذرات خاک قرار گرفته و
آنها را بههم متصل کند و توليد خاکدانه را افزایش دهد .افزایش
نيروي چسبندگی بين ذرات سبب افزایش مقاومت ذرات در برابر
نيروي باد و در نتيجه کاهش فرسایش بادي خواهد شد .خاکپوش
زغال زیستی بهعلت عدم برقراري اتصال قوي بين ذرات خاک
مخصوصا در خاک شنی (احتماال بهعلت کوتاه بودن زمان آزمایش)
نسبت به دو خاکپوش دیگر افزایش قابل مالحظهاي در پایداري

خاکدانه نشان نداد به همين دليل بهترین نتيجه را از نظر کنترل
فرسایش خاک در زمانها مورد بررسی بهدست نياورد .کمترین
هدررفت خاک پس از گذشت  20روز مشاهده شد که این یافته نشان
دهنده تاثير سریع خاکپوشهاي پليمر و نانورس در کنترل فرسایش
بادي است .نتایج نانو رس و پليمر تفاوت معنیداري با هم نداشتند،
بنابراین با توجه به غيراقتصادي بودن پليمرها و از دست دادن کارایی
در طول زمان که متاثر از عوامل محيطی است با بهکارگيري مواد
طبيعی مانند نانو رس و زغال زیستی میتوان با بهبود ویژگیهاي
خاک ،مقدار هدررفت خاک را کاهش داد .با در نظر گرفتن مجموع
جوانب مورد بررسی به نظر میرسد خاکپوش نانو رس در کوتاه
مدت بهترین خاکپوش براي کنترل فرسایش بادي است .با توجه به
اثرات طوالنی مدت زغال زیستی در خاک ،ترکيب نانو رس با زغال
زیستی احتماالً میتواند در کوتاهمدت و بلندمدت فرسایش بادي را
کنترل نماید .بهمنظور بهينه نمودن شرایط اجرایی ،آزمایشهاي
بيشتري باید در مقياس صحرایی انجام شود.
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