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ABSTRACT
Saline and sodic soils have a poor structure. The chemical and physical properties of these soils can be modified
using various modifiers. Consumption of organic modifiers increases aggregate stability, soil water holding
capacity and percentage of usable moisture for the plant. The use of water-soluble polymers and fertilizers
containing humic acid is suitable for reducing water use in agriculture and improving soil structure in saltaffected soils. The purpose of this study was to investigate the effect of polyacrylic and humic acid on aggregate
stability and field capacity in saline and sodic soils. This study was conducted using four salinity levels of 10,
20, 30 and 40 dSm-1 and application of two modifiers (humic acid and polyacrylic acid) at 4 levels (0, 0.2, 0.4
and 0.8% by weight) in factorial arrangement with completely randomized design with three replications in
greenhouse conditions. The results showed that the highest values of aggregates stability were at the salinity
level of 10 dSm-1 and the level of 0.8% polyacrylic acid (3.13 mm) and humic acid (1.51 mm), respectively.
The highest moisture content of the field capacity was measured at the salinity level of 40 dSm-1 and at the
level of 0.8% polyacrylic acid (26.65%) and humic acid (25.65%), respectively.
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اثر سطوح مختلف پلیآکريليک و هيوميک اسيد بر پايداری خاکدانهها و رطوبت ظرفيت مزرعهای خاکهای
شور و سديمی
2
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چکيده
خاکهای شور و سدیمی ساختمان ضعیفی دارند .ویژگیهای شیمیایی و فیزیکی این خاکها با استفاده از اصالحکنندههای
مختلف قابل اصالح است .با مصرف اصالحکنندههای آلی پایداری خاکدانهها ،ظرفیت نگهداری آب خاک و درصد رطوبت
قابلاستفاده برای گیاه افزایش مییابد .برای کاهش مصرف آب در کشاورزی و بهبود ساختمان خاک در خاکهای متاثر از
نمک استفاده از پلیمرهای محلول در آب و کودهای حاوی اسید هیومیک مناسب است .هدف از این پژوهش بررسی تاثیر
پلیآکریلیک اسید و هیومیک اسید بر پایداری خاکدانهها و رطوبت ظرفیت مزرعهای در خاکهای شور و سدیمی بود .این
پژوهش با استفاده از چهار سطح شوری  30 ،20 ،10و  40دسی زیمنس بر متر و کاربرد دو نوع اصالحکننده (هیومیک
اسید و پلیاکریلیک اسید) در چهار سطح (صفر0/4 ،0/2 ،و  0/8درصد وزنی) بهصورت فاکتوریل در قالب طرح کامالا
تصادفی با سه تکرار در شرایط گلخانهای اجرا شد .نتایج نشان داد که بیشترین مقادیر پایداری خاکدانهها در شوری 10
دسی زیمنس بر متر و در سطح  0/8درصد پلیآکریلیک و هیومیک اسید و به ترتیب  3/13و  1/51میلیمتر بود .بیشترین
مقدار رطوبت ظرفیت مزرعه در سطح شوری  40دسیزیمنس بر متر و مقدار  0/8درصد پلیآکریلیک و هیومیک اسید
بهترتیب  26/65و  25/65درصد اندازهگیری شد.
واژههای کليدی :آبشویی ،پلیآکریلیک اسید ،پایداری خاکدانهها ،رطوبت ظرفیت مزرعهای.
بﺴیار مهﻢ خاک است که رشد گیاهان را کنترل میکند ( Kohler

مقدمه
ساختمان خاک بهطور مﺴتقیﻢ بر بﺴیاری از ویژگیهای خاک از
جمله مقدار و چگونگی حرکت آب در خـاک ،گرما و تهویـه،
انتشار عناصر ﻏﺬایی و اندازه منافﺬ خاک ،جوانهزنی و رشد ریشه
و تجزیه کربن آلی و پویایی آن مؤثر است ( ;Annabi et al., 2007
 .)Denef et al., 2004خاکدانهها آمیزهای از دانههای اولیه شن،
سیلت و رس هﺴتند که پیوستگیشان به یکدیگر بیش از خاک
پیرامون این مجموعه است .بهعبارت دیگر پیدایش خاکدانهها
پیامدی از هﻢآوری ،هﻢآرایی و سیمانی شدن ذرات اولیه است
( .)Bast et al., 2015توانایی خاکدانهها به پایداری آن در برابر
فروپاشی را پایداری خاکدانه 1میگویند ()Hosseini et al., 2015
و از آن بهعنوان شاخص ارزیابی کیفیت ساختمان خاک استفاده
میشود ( .)Bronick and Lal, 2005پایداری خاکدانهها موجب
ایجاد ساختمان فیزیکی مطلوب برای یک خاک میشود .در
مناطق نیمهخشک پایداری خاکدانههای خاک یکی از ویژگیهای
 نویﺴنده مﺴئول:

وارفتگی2

خاکدانه
 .)et al., 2010علل عمده تخریب خاکدانهها،
ها ،سدیمی شدن ،تخریب ناشی از تورم خاک ،تخریب ناشی از
قطرات باران و پراکنش فیزیکو-شیمیایی حاصل از فشار اسمزی
است (.)Tisdall and Adem, 1986
از طرفی کمبود آب در مناطق خشک و نیمـهخشک
گﺴترش کشاورزی در اراضی مﺴتعد را با محدودیت مواجه ساخته
اسـت .اعمـال مـدیریت صحیح و بهکارگیری روشهای پیشرفته
بهمنظور حفﻆ ذخیره رطوبتی خاک از جمله اقدامات مؤثر برای
افزایش راندمان آبیاری و در نتیجه بهبود بهرهبرداری از منابع
محدود آب است (.)Bian et al., 2018
پدیده شوری زمانی که با قلیائیت همراه شود ،میتواند بر
پایداری خاکدانهها اثر منفی بگﺬارد .یکی از عواملی که منجر به
تخریب ساختمان خاک میشود پدیده قلیائیت است که ناشی از
وجود سدیﻢ تبادلی باال است ( .)Barzegar, 2001سدیﻢ
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قابلتبادل از دالیل اصلی جدا شدن ذرات رس از خاکدانهها،
افزایش پراکنش رسها ،فروپاشی خاکدانهها و بهدنبال آن
ناپایداری ساختمان خاک است .به این صورت که با جﺬب سدیﻢ
توسط خاکدانهها و افزایش ضخامت الیه دوگانه الکتریکی مقدمات
فروپاشی خاکدانهها فراهﻢ میشود .به همین دلیل خاکهایی که
سدیمی میشوند خصوصیات فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیکی
نامطلوبی خواهند داشت و توان تولید محصول نیز در آنها کﻢ
است ( .)Tajik et al., 1999اثر هﻢزمان شوری و سدیمی بر
شاخصهای گوناگون مربوط به پایداری ساختمان خاک پیچیده
است .به نظر میرسد شوری خاک اثر بیشتری بر هدایت
هیدرولیکی و تورم رس در مقایﺴه با سدیﻢ دارد .برعکس ،پایداری
خاکدانهها بیشتر تحت تأثیر سدیﻢ قرار میگیرد ( Bhardwaj et
 .)al., 2008عوامل متعددی مانند ،نوع کانیهای رسی ،درصد
سدیﻢ تبادلی ،کربنات کلﺴیﻢ ،ماده آلی خاک و مدیریت
کشاورزی ،اصالحکنندهها ،عملیات خاکورزی و شرایط اقلیمی از
عوامل مؤثر بر پایداری خاکدانهها است (.)Wang et al., 2016
استفاده از جاذبها و سوپرجاذبهای مصـنوعی اثرات
مﺜبت بر خصوصیات فیزیکی خاکها دارد ( Morlat and
 .)Chaussod., 2008در سالهای اخیر استفاده از پلیمرهای
مصنوعی ،بهمنظور افزایش پایداری و قطر خاکدانهها و تﺜبیت
خاک مورد توجه جدی قرارگرفته است .یکی از ویژگیهای بارز
پلیمرها این است که باعث اتصال ذرات به یکدیگر میشوند و
خاکدانههای درشتتری را ایجاد میکنند که در واقع باعث افزایش
پایداری خاکدانهها میشوند (.)Mohavehdan et al., 2014
 )2005( Farhpour et al.تأثیر پلیمر جاذب رطوبت PR3005A
بر برخی ویژگیهای فیزیکی ،نگهداری آب ،تخلخل و هدایت
هیدرولیکی دو نوع خاک با بافتهای لومی و لومیشنی را موردم
طالعه قرار دادند .نتایج آنها نشان داد که ماده مورد نظر میتواند
میزان رطوبت را در خاکهای درشت بافت افزایش دهد و مشکل
نفوذپﺬیری خاکهای ریز بافت را برطرف کند و بهطورکلی با
بهبود شرایط فیزیکی خاک مانع از تنشهای رطوبتی شود و باعث
افزایش موفقیت برنامههای آبیاری در مناطق خشک و نیمهخشک
گردد )2013( Han et al. .به بررسی اثر انواع مختلف سوپر جاذب
تحت شرایط رطوبتی یکﺴان و اثر سوپر جاذبهای مشابه تحت
شرایط رطوبتی متفاوت بر رطوبت اشباع ،هدایت هیدرولیکی
اشباع و نفوذ آب در خاک پرداختند .نتایج ایشان حاکی از افزایش
قابلتوجه رطوبت اشباع خاک (در حدود  0/186سانتیمترمکعب
در سانتیمترمکعب) با اعمال پلیمرهای سوپرجاذب بود ،درحالی
که هدایت هیدرولیکی اشباع و نفوذپﺬیری کاهش یافت زیرا خلل
و فرج خاک توسط حجﻢ سوپر جاذبهای متورم در طول دوره

17

های مکرر ،تر و خشک شدن مﺴدود شد (.)Han et al, 2013
تحقیقات  )2001( Sivapalanنشان میدهد که با اضافه کردن
پلیمرهای مختلف به خاکهای سبک به قدرت نگهداری آب در
این خاکها افزوده و بهدنبال آن میزان آب قابل دسترس گیاه در
خاک نیز افزایش مییابد .همچنین افزودن پلیمر در نﺴبت 0/03
و  0/07درصد وزنی به خاک سبک عالوه بر افزایش ظرفیت
نگهداری و میزان کارآیی مصرف آب به افزایش تولید و ماده
خشک بیشتر ،در گیاه سویا میانجامد)2015( Hosseini et al. .
نشان دادند ،هیومیک اسید باعث افزایش شاخصهای رشد گیاه
شده و حاکی از تأثیرات مﺜبت این نوع ماده آلی در واکنش گیاه،
تحت تنش شوری بود و با افزایش ﻏلظت هیومیک اسید تنش
شوری بهطور معنیداری کاهش یافت (.)Hosseini et al., 2015
 )1997( Kiem and Kandelerنشان دادند که افزودن مواد آلی
تأثیر مﺜبتی بر تشکیل و پایداری خاکدانهها داشته است،
پژوهشگران دلیل آن را افزایش فعالیت تجزیهکنندگان میکروبی
در اثر افزایش اسیدهای آلی عنوان کردند ( De Gryze et al.,
.)2005
با توجه به اینکه خاکهای شور و شور سدیمی بخش قابل
مالحظهای از کل اراضی ایران و جهان را تشکیل میدهند ،الزم
است تحقیقاتی برای اصالح و استفاده از این خاکها و کشت و
استقرار گیاهان مقاوم انجام گیرد ،از طرفی بهعلت ساختمان
ناپایدار این خاکها و در اثر بادهای منطقهای گرد و ﻏبار و
نمکهای فراوانی وارد جادهها ،اراضی کشاورزی و مﺴکونی
میگردد .در سال های اخیر استفاده از مواد پلیمری مصنوعی ،به
منظور افزایش پایداری و قطر خاکدانهها و تﺜبیت خاک مورد توجه
جدی قرارگرفته است اما اطالعات اندکی در مورد اثرات پلی-
آکریلیک محلول در آب و هیومیک اسید بر پایداری خاکدانهها و
رطوبت ظرفیت مزرعهای در خاکهای شور و سدیمی ایران وجود
دارد .هدف از این پژوهش ،بررسی اثر مقادیر مختلف پلیاکریلیک
اسید و هیومیک اسید بر پایداری خاکدانهها و رطوبت ظرفیت
مزرعه در خاکهای شور و سدیمی مختلف بود.

مواد و روشها
این پژوهش در خاکهای شور و سدیمی در چهار سطح شوری
 30 ،20 ،10و  40دسیزیمنس بر متر و با مصرف دو نوع
اصالحکننده (هیومیک اسید و پلیاکریلیک اسید) در سطوح صفر،
 0/4 ،0/2و  0/8درصد وزنی بهصورت فاکتوریل در قالب طرح
کامالا تصادفی در سال  1397با سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی
دانشگاه زنجان به اجرا در آمد .برای تهیه نمونه خاک ابتدا
خاکهای شور و سدیمی از شهرستانهای قیدار و اشتهارد
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جمعآوری و به گلخانه منتقل و قابلیت هدایت الکتریکی خاکها
در عصاره اشباع با  ECمتر ( pH ،)Rhoades., 1996گل اشباع با
pHمتر ( ،)Thomas., 1996اندازهگیری شد .درصد رس ،سیلت
وشن خاکها با روش هدرومتر اندازهگیری شد ( Bouyoucos,
 )1962وکربن آلی به روش والکی و بلک اندازهگیری شد Nelson
 and) (Sommers, 1996کربنات کلﺴیﻢ معادل با روش
کلﺴیمتری اندازهگیری شد ) .(Nelson, 1982خاک با شوری 40
دسیزیمنس بر متر برای تهیه خاکهای با قابلیت هدایت
الکتریکی مختلف انتخاب شد (جدول  .)1پس از هوا خشککردن
نمونه خاک تهیه شده ،برای یکنواختی بیشتر از الک دو
میلی متری عبور داده شد .سپس با انجام پیش آزمایش و با
استفاده از رابطه آبشویی  Hoffmanخاکهایی با شوریهای
مختلف در گلدانها تهیه گردید ) . (Hoffman, 1980دو نوع
اصالحکننده در مقادیر مشخص شده به خاک با سطوح مختلف
شوری اضافه شده و بهطور کامل با خاک مخلوط و سپس3
کیلوگرم خاک به درون گلدانها ریخته شد و در حد  75درصد
رطوبت ظرفیت مزرعه آبیاری و به مدت شش ماه خوابانیده شدند.
بعد از پایان مدتزمان خوابانیدن از گلدانها نمونههای
دستنخورده تهیه و به آزمایشگاه منتقل گردید .پایداری
خاکدانهها و رطوبت ظرفیت مزرعه در نمونهها اندازهگیری گردید.
برای جداسازی خاکدانهها ،نمونههای خاک پس از هوا خشک
شدن از الک چهار میلیمتری گﺬرانده و میانگین وزنی قطر
خاکدانهها ) (MWDبا روش الک تر اندازهگیری شد .برای تعیین
پایداری خاکدانهها از شاخص میانگین وزنی قطر خاکدانههای
پایدار در آب ( )MWDwetو پس از ﻏربال کردن در آب به دست
آمد ( .)Yoder, 1936برای این منظور  25گرم نمونه خاک هوا
خشک توزین گردید .سری الکهای  2 ،1 ،0/2و  4میلیمتری
برای انجام آزمایش الک تر مورداستفاده قرار گرفت .سری الکها
در دستگاه طوری قرار داده شد که با آب پوشیده شدند .آب مقطر
تا سطح زیرین الک چهار میلیمتر داخل محفظه اضافه شد تا
هوای محبوس شده داخل خاکدانهها بهآرامی خارج گردد .دستگاه
با سرعت  20دور در دقیقه به مدت یک دقیقه قرار داده شد.
( )Vaezi et al., 2014سپس خاک باقیمانده بر روی سری الکها
جمعآوری و توزین گردید و جهت حﺬف شنها ،خاکهای
باقیمانده در روی هر الک توسط مواد پراکنش کننده (هگزا متا
فﺴفات سدیﻢ) ،متالشی شد سپس نمونهها بر روی همان الک
قرار گرفته و توسط آب مقطر شﺴته شدند .بعد از خشک شدن
مجدداا توزین گردیدند .مقدار شن از مقدار اولیه باقیمانده روی
هر الک کﻢ شده و میانگین وزنی قطر خاکدانههای پایدار در آب
از رابطه  1به دست آمد:

𝑖𝑋 MWD = ∑𝑛𝑖=1 𝑤𝑖 .

(رابطه )1
در این رابطه  MWD :میانگین وزنی قطر خاکدانهها در
حالت خشک بر حﺴب میلیمتر Wi ،جرم نﺴبی خاکدانههای روی
هر الک (گرم بر گرم) و  Xiمیانگین قطر خاکدانهها روی هر الک
بر حﺴب میلیمتر است.
برای تعیین رطوبت ظرفیت مزرعه ابتدا مقداری از خاک
تیمار شده با پلیاکریلیک اسید و هیومیک اسید را به داخل
سیلندر مخصوص دستگاه ریخته و سپس آنها را درون سینی
قرار داده و به این سینی آب افزوده گردید تا نمونهها از پایین
سیلندر رطوبت جﺬب کرده و حالت اشباع برسند و اجازه داده شد
تا نمونهها به مدت یکشب به حالت اشباع باقی بمانند .صفحه
بلوکی دستگاه صفحه فشار نیز به مدت یکشب در داخل آب قرار
گرفت تا به حالت اشباع برسد .بعد از رسیدن صفحه بلوکی و
نمونهها به حالت اشباع آنها را در داخل دستگاه صفحه فشار قرار
داده و سپس درب آن را بﺴته و فشار دستگاه را روی  0/33بار
قرار داده شد .پس از گﺬشت چند روز و اتمام خروج آب از دستگاه،
نمونهها از دستگاه خارج و سپس توزین و در داخل آون در دمای
 110درجه سلﺴیوس قرار داده شد تا خشک شوند .بعد از خشک
شدن نمونهها مجدداا توزین و درصد رطوبت در حالت ظرفیت
مزرعه بهصورت وزنی محاسبه گردید.
جدول  -1برخی از خصوصيات فيزيکی و شيميايی خاک مورداستفاده

ویژگی

واحد

مقدار

شن

%

32/5

رس
سیلت
بافت خاک
پ هاش (گل اشباع)
قابلیت هدایت
الکتریکی
رطوبت ظرفیت مزرعه
کربن آلی
ظرفیت تبادل کاتیونی
کربنات کلﺴیﻢ معادل
رطوبت اشباع

%
%
-

37/5
30
7/5

ds .m-1

40

%
%

19/1
0/6
18/09
23/75
36

Cmol(+).kg-1

%
%

)Silty Clay loam (SiCL

تجزيه و تحليل آماری

ال
این پژوهش بهصورت دو آزمایش فاکتوریل و در قالب طرح کام ا
تصادفی با سه تکرار به اجرا در آمد .فاکتور  Aسطوح مختلف
شوری و فاکتور  Bتیمار پلیآکریلیک اسید یا هیومیک اسید در
نظر گرفته شد .تجزیه تحلیل دادهها با استفاده از  SPSSنﺴخه
 16و مقایﺴه میانگینها بر اساس آزمون ( LSDسطح  5درصد)
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انجام شد .اشکال بهوسیله نرمافزار  Excelرسﻢ گردید.

سطوح مختلف پلیاکریلیک اسید و هیومیک اسید مربوط به تیمار
 0/8درصد بهترتیب به مقدار  2/50و  1/05میلیمتر بود .کمترین
میزان پایداری خاکدانهها نیز در سطوح مختلف پلیاکریلیک اسید
و هیومیک اسید از تیمار صفر درصد به مقدار  0/62میلیمتر
اندازهگیری شد .نتایج حاکی از آن است با افزایش سطوح مصرف
پلیاکریلیک اسید و هیومیک اسید تا  0/8درصد میزان پایداری
خاکدانهها به ترتیب  303و  69درصد نﺴبت به تیمار شاهد
افزایش یافته است (شکل .)1

نتايج و بحث
اثرات ساده سطوح پلیاکريليک اسيد و هيوميک اسيد بر
پايداری خاکدانهها

نتایج تأثیر سطوح مختلف پلیاکریلیک اسید و هیومیک اسید بر
میزان پایداری خاکدانهها نشان داد که با افزایش سطح مصرف
اصالحکننده میزان پایداری خاکدانهها بهطور معنیداری افزایش
یافته است (شکل  .)1بیشترین میزان پایداری خاکدانهها در
پلی آکرلیک
هیومیک اسید

3

2.5
2
B

a

1.5

C

b

c

D

d

1
0.5

پايداری خاکدانه ها (ميلی متر)

A
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0
0.8

0.4

0.2

0

سطوح اصالح کننده (درصد)
شکل  -1اثرات ساده سطوح مختلف اصالحکننده بر ميزان پايداری خاکدانهها
ستونهايی که حروف متفاوت دارند از لحاظ آماری معنیدار میباشند و ستونهای دارای حروف مشابه معنیدار نميباشند

بقایای گیاهی بهعنوان مالچ تجزیهشده و هوموس به خاک
اضافه شده و باعث افزایش ظرفیت نگهداری آب در خاک میشود
( .)Koocheki et al., 2010بهطوریکه یکی از عوامل اساسی در
خصوصیات فیزیکی خاک ،کربن آلی است .هرگونه تغییر در
مدیریت بقایا میتواند بر میزان کربن آلی مؤثر باشد ( Singh and
 .)kaur, 2012کربن آلی اثرات مطلوب زیادی بر ویژگیهای خاک
نظیر بهبود وضعیت حاصلخیزی و ساختمان ،نفوذپﺬیری و
ظرفیت رطوبت مزرعه آن دارد (.)Johnson et al., 2006
روشهای مختلف مدیریت بقایای گیاهی ،اثرات متفاوتی بر میزان
کربن آلی خاک و در نتیجه ویژگیهای فیزیکی آن دارد.
بهطورکلی ،استفاده از بقایای گیاهی باعث افزایش ذخیره کربن
آلی بهویژه در الیه سطحی خاک میشود (.)Lou et al., 2011
عالوه بر این ،کاربرد بقایا موجب افزایش نگهداشت رطوبت خاک
مزرعه میگردد ( .)Guenet et al., 2010استفاده از بقایای گیاهی
در اراضی کشاورزی ،ساختمان و ظرفیت نگهداری آب در خاک را
بهبود میدهد ( .)Bhattacharyya et al., 2007نتایج برخی
پژوهشها نشان داده که کاربرد بقایا و مواد آلی در سطح خاک
منجر به  50تا  80میلیمتر ذخیره رطوبتی بیشتر میشود

( (1984) Oades .)Jessop and Stewart, 1983بیان کرد که مواد
آلی ،در خاکهای کشاورزی سبب بههﻢ پیوستن خاکدانهها و
افزایش مقاومت آنها نﺴبت به تنش ناشی از تر شدن ناگهانی خاک
میشود .اسید هیومیک و اسید فولویک نیز بهعنوان اسیدهای آلی
از منابع مختلف مانند خاک ،هوموس ،لیگنیت اکﺴید شده و پیت
گرفته شده و بهعنوان بهبوددهنده خاک استفاده میشوند
( .)Sebahattin and Necdet, 2005ویژگی مهﻢ این اسیدها این
است که در برابر تجزیه میکروبی مقاوم بوده و در خاک باقی می
مانند ( .)Piccolo et al., 1997در پژوهشی مشاهده شده که
استفاده هﻢ زمان از اسید هیومیک و اسید فولویک سبب افزایش
قطر و تخلخل خاکدانهها میشود ( .)Fortun et al., 1990مواد
آلی هوموسی شده ،ممکن است سبب کاهش اثرات مخرب ناشی
از تر و خشک شدن متوالی خاک در خاکدانهسازی شوند و در
نتیجه افزودن این مواد به خاک میتواند بهعنوان یک روش
مدیریتی استفاده شود ( .)Piccolo et al., 1997اسیدهای آلی با
جﺬب ذرات رس سبب کاهش پراکنش آنها میشوند .یکی از
روشهای افزایش پایداری خاکدانهها ،افزودن اسیدهای آلی و
بقایای گیاهی است .فرآیند هماوری ذرات خاک توسط اسیدهای
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آلی و پلیساکاریدها به مرور انجام میشود و مواد آلی در حال
تجزیه در خاک سبب افزایش خاکدانههای بزرگ میشوند
(.)Oades, 1984
اثر سطوح پلیآکريليک و هيوميک اسيد بر رطوبت ظرفيت
مزرعه خاک
با توجه به نتایج آزمایش بیشترین میزان رطوبت ظرفیت مزرعه
خاک در سطوح مختلف پلیاکریلیک و هیومیک اسید مربوط به

تیمار  0/8درصد به مقدار  25/97و  24/62درصد بود .کمترین
میزان رطوبت ظرفیت مزرعه خاک در سطوح مختلف پلیاکریلیک
اسید و هیومیک اسید نیز بهترتیب از تیمار صفر درصد به مقدار
 19/18درصد اندازهگیری شد .در کل ،با افزایش سطوح مختلف
پلیاکریلیک اسید و هیومیک اسید تا  0/8درصد میزان رطوبت
ظرفیت مزرعه خاک بهترتیب  35و  28درصد نﺴبت به تیمار
شاهد یا سطح صفر درصد افزایش یافت (شکل .)2

پلی آکرلیک
هیومیک اسید

30

A
b

C

c

D

d

20
15
10
5

رطوبت ظرفيت مزرعه (ميلی متر)

a

B

25

0
0.8

0.4

0

0.2

سطوح اصالح کننده (درصد)
شکل  -2اثرات ساده سطوح مختلف اصالحکننده بر ميزان رطوبت ظرفيت مزرعه خاک
*ستونهايی که حروف متفاوت دارند از لحاظ آماری معنیدار میباشند و ستونهای دارای حروف مشابه معنیدار نمیباشند.

اثر متقابل پلیآکريليک اسيد و شوری بر پايداری خاکدانه و
رطوبت ظرفيت مزرعه

نتایج جدول تجزیه واریانس اثرات متقابل پلیآکریلیک اسید و
سطوح مختلف شوری بر پایداری خاکدانهها و رطوبت ظرفیت
مزرعه در جدول ( )2حاکی از آن است که اختالف معنیداری بین
تیمارهای مختلف پلیآکریلیک اسید از نظر تأثیر بر تشکیل و
پایداری خاکدانهها و رطوبت ظرفیت مزرعه در سطوح مختلف
شوری مشاهده شد .بهطوریکه کاربرد تیمارهای مختلف پلی
آکریلیک اسید سبب افزایش معنیدار پایداری خاکدانههای
تشکیلشده و رطوبت ظرفیت مزرعه در سطوح مختلف شوری در
مقایﺴه با تیمار شاهد گردید (جدول  .)2یکی از ویژگیهای بارز
پلیمرها این است که با ایجاد شبکه در سطح خاک همانند پلی
بین ذرات خاک عمل کرده و باعث اتصال ذرات به یکدیگر شده و
خاکدانههای درشتتری را ایجاد مینمایند که در واقع باعث
افزایش پایداری خاکدانهها میگردند و از پلیمرهای اکریلیک
محلول در آب با ﻏلظت مناسب میتوان بهمنظور افزایش پایداری
خاکدانهها و کاهش فرسایش بادی استفاد شود ( Mohavehdan

al., 2014

.)et

جدول  -2اثرات سطوح مختلف شوری و پلیاکريليک اسيد بر ميزان
رطوبت ظرفيت مزرعه و پايداری خاکدانهها بعد از خوابانيدن خاک

میانگین مربعات
پایداری

منابع تغییرات

درجه
آزادی

رطوبت ظرفیت
مزرعه

خاکدانهها

سطوح شوری

3

0/741ns

**1/724

سطوح پلیاکریلیک

3

**142/138

**8/384

پلیآکریلیک × شوری

9

ns

0/297

*

0/223

خطا

32

0/690

0/009

ضریب تغییرات

-

15/13

9/14

***،و nsبه ترتيب تفاوت معنیدار در سطح  ،%1تفاوت معنیدار در سطح %5
و عدم وجود اختالف معنیدار

نتایج نشان داد ،بیشترین میزان پایداری خاکدانهها در
تیمارهای حاوی پلیآکریلیک اسید مربوط به سطح  0/8درصد
اصالحکننده در سطح شوری  10دسیزیمنس بر متر به مقدار
 3/13میلیمتر و کمترین میزان آن نیز در تیمارهای حاوی پلی
آکریلیک اسید مربوط به سطح صفر درصد اصالحکننده در سطح
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شوری  40دسیزیمنس بر متر به مقدار  0/5میلیمتر مشاهده
شد .همچنین رطوبت ظرفیت مزرعه خاک نیز در سطح 0/8
درصد اصالحکننده پلیآکریلیک اسید و در سطح شوری  40دسی
زیمنس بر متر به مقدار  26/65درصد بیشترین مقدار بود و
کمترین مقدار آن نیز مربوط به سطح صفر درصد اصالحکننده
پلیآکریلیک اسید و در سطح شوری  10دسیزیمنس بر متر به
مقدار  19درصد حاصل شد (جدول  .)3یکی از ویژگیهای بارز
پلیمرها این است که باعث اتصال ذرات به یکدیگر میشوند و
خاکدانههای درشتتری را ایجاد میکنند که در واقع باعث افزایش
پایداری خاکدانهها میگردند .در واقع مواد پلیمری محلول در آب
پس از رقیق شدن در آب ،بر روی خاک پاشیده میشود و در
معرض هوا تشکیل شاخههای گﺴترده پلیمری میدهد که در
نتیجه میتواند با ایجاد پیوند بین ذرات خاک موجب افزایش
پایداری خاکدانهها شود (.)Mohavehdan et al., 2014
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حفﻆ و مدیریت بقایای گیاهی است (.)Bastian et al., 2009
جدول  -3مقايسه ميانگين اثرات متقابل سطوح شوری و پلیآکريليک
اسيد بر ميزان پايداری خاکدانهها و رطوبت ظرفيت مزرعه در خاک

خصوصیات
پلیآکریلیک اسید

شوری

پایداری خاکدانه
ها

رطوبت ظرفیت
مزرعه

()%

dSm-1

mm

%

صفر

10
20
30
40

0/9f
0/69hij
0/53ij
0/5j

19e
19/33e
19/13e
19/26e

0/2

10
20
30
40

1/2f
0/9g
0/77gh
0/58ghi

21/55cd
21/24d
21/58cd
21/24d

اثر متقابل هيوميک اسيد و شوری بر پايداری خاکدانهها و
رطوبت ظرفيت مزرعه

نتایج جدول تجزیه واریانس نشان داد که اثرات متقابل هیومیک
اسید و سطوح مختلف شوری بر پایداری خاکدانهها و رطوبت
ظرفیت مزرعه معنیدار بود (جدول .)3
بیشترین میزان پایداری خاکدانهها در تیمارهای حاوی
هیومیک اسید بهترتیب مربوط به سطح  0/8درصد اصالحکننده
در سطح شوری  10دسیزیمنس بر متر به مقدار  1/31میلیمتر
و کمترین میزان پایداری خاکدانهها نیز مربوط به سطح صفر
درصد اصالحکننده در سطح شوری  40دسیزیمنس بر متر به
مقدار  0/5میلیمتر بود (جدول  .)5همچنین بیشترین میزان
رطوبت ظ رفیت مزرعه خاک در تیمارهای حاوی هیومیک اسید
بهترتیب مربوط به سطح  0/8درصد اصالحکننده در سطح شوری
 40دسیزیمنس بر متر به مقدار  25/65درصد و کمترین میزان
رطوبت ظرفیت مزرعه خاک نیز مربوط به سطح صفر درصد
اصالحکننده در سطح شوری  10دسیزیمنس بر متر به مقدار 19
درصد بود (جدول  .) 5باقی ماندن مواد آلی و بقایای گیاهی در
خاک با تأثیر مﺜبت بر خصوصیات خاک ،نفوذپﺬیری خاک را
افزایش داده ( )Gangwar et al., 2006و باعث بهبود ساختمان
خاک تولید میشود .افزایش تحریک و فعالیت میکروارگانیﺴﻢهای
مفید خاک در کنار نفوذپﺬیری و بهبود ثبات خاکدانهها از فواید

0/4

0/8

10
20
30
40

1/96d
1/53e
1/2f
0/9g

22/67cd
23/41b
23/03bc
23/44b

10

3/13a

25/31a

20

2/82b

25/63a

30

2/55c

26/30a

40

1/49e

26/65a

در هر ستون ميانگينهای دارای حروف مشترک اختالف معنیدار ندارند
جدول  -4اثرات سطوح مختلف شوری و هيوميک اسيد بر ميزان رطوبت
ظرفيت مزرعه و پايداری خاکدانهها بعد از خوابانيدن خاک

میانگین مربعات
منابع تغییرات

درجه
آزادی

رطوبت
ظرفیت مزرعه

پایداری
خاکدانهها

شوری
هیومیک اسید
هیومیک اسید × شوری
خطا
ضریب تغییرات

3
3
9
32
-

0/677ns
**66/501
0/266ns
0/626
15/15

**0/803
**0/403
*0/58
0/011
17/92

***،و nsبهترتيب تفاوت معنیدار در سطح  ،%1تفاوت معنیدار
در سطح  %5و عدم وجود اختالف معنیدار
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جدول  -5مقايسه ميانگين اثرات متقابل سطوح شوری و هيوميک اسيد بر ميزان پايداری خاکدانهها و رطوبت ظرفيت مزرعه در خاک

سطح مصرف هیومیک اسید ()%

صفر

0/2

0/4

0/8

خصوصیات
سطوح شوری ()dSm-1

پایداری خاکدانهها ()mm

رطوبت ظرفیت مزرعه ()%

10

0/77ef

19e

20

0/69fgh

19/33e

30

0/53gh

19/13e

40

0/5h

19/26e

10

1/06cd

20/10cd

20

0/71def

20/024d

30

0/53gh

20/58cd

40

0/60fgh

21/24d

10

1/2bc

21/67cd

20

0/9de

22/541b

30

0/65fgh

22/103bc

40

0/62fgh

22/441b

10

1/51a

24/1a

20

1/31b

24/6a

30

0/75ef

24/30a

40

0/63fgh

25/65a

در هر ستون ميانگينهای دارای حروف مشترک اختالف معنیدار ندارند

نتيجهگيری کلی
نتایج نشان داد که پلیآکریلیک و هیومیک اسید بر پایداری
خاکدانهها و رطوبت ظرفیت مزرعه تأثیر داشتند .با افزایش سطح
شوری تا  40دسیزیمنس بر متر در خاک ،میزان پایداری خاکدانه
ها کاهش یافت .بیشترین میزان پایداری خاکدانهها در تیمارهای
حاوی پلیآکریلیک اسید مربوط به سطح  0/8درصد اصالحکننده
در سطح شوری  10دسیزیمنس بر متر به مقدار  3/13میلیمتر
و کمترین میزان آن نیز در تیمارهای حاوی پلیآکریلیک اسید
مربوط به سطح صفر درصد اصالحکننده در سطح شوری  40دسی
زیمنس بر متر به مقدار  0/5میلیمتر بود .همچنین بیشترین
میزان پایداری خاکدانهها در تیمارهای حاوی هیومیک اسید
بهترتیب مربوط به سطح  0/8درصد اصالحکننده در سطح شوری
 10دسیزیمنس بر متر به مقدار  1/51میلیمتر و کمترین میزان

پایداری خاکدانهها نیز مربوط به سطح صفر درصد اصالحکننده
در سطح شوری  40دسیزیمنس بر متر به مقدار  0/5میلیمتر
بود .بیشترین میزان رطوبت ظرفیت مزرعه خاک در تیمارهای
حاوی پلیآکریلیک و هیومیک اسید مربوط به سطح  0/8درصد
اصالحکننده در سطح شوری  40دسیزیمنس بر متر بهترتیب
 26/65و  25/65درصد اندازهگیری شد .پلیآکریلیک اسید باعث
افزایش بیشتر پایداری خاکدانهها نﺴبت به هیومیک اسید شد اما
رفتار هر دو اصالح کننده در افزایش رطوبت ظرفیت مزرعهای
مشابه بود از این رو با پیشنهاد ادامه تحقیق در مورد اثرات پلی
آکریلیک اسید بر ویژگیهای شیمیایی و زیﺴتی خاک ،مصرف
هیومیک اسید برای بهبود ویژگیهای فیزیکی خاکهای تحت
تأثیر نمک پیشنهاد میشود.
"هيچگونه تعارض منافع بين نويسندگان وجود ندارد"
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