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 1استاد گروه مهندسي آبخیزداري ،دانشکده منابع طبیعي ،دانشگاه تربیت مدرس و  2و  9دانشآموختگان کارشناسي ارشد گروه مهندسي
آبخیزداري ،دانشکده منابع طبیعي ،دانشگاه تربیت مدرس
تاریخ دریافت1991/19/22 :

تاریخ پذیرش1991/19/12 :

چکيده
ساالنه مقدار زیادي خاک از سطح حوزههاي آبخیز بهوسیله عوامل فرسایشي شسته ميشود .لذا ،اعمال روشهاي
مدیریتي مناسب براي مهار فرسایش خاک ضروري است .یکي از راهکارها و فناوريهاي جدید براي مهار فرسایش
خاک ،استفاده از اصالحکنندههاي اقتصادي و دوستدار محیطزیست است .بر همین اساس ،پژوهش حاضر با هدف
ارزیابي عملکرد کاربرد ترکیبي پليآکریلآمید (شش گرم بر مترمربع) و ورميکمپوست ( 21گرم بر مترمربع) در
مقایسهي کاربرد جداگانه هر یک از آنها و هم چنین شرایط عدم استفاده از افزودني روي مهار رواناب و فرسایش از
کرتهاي کوچک از شرایط آزمایشگاهي و روي یک خاک لومي رسي انجام پذیرفت .تیمارهاي پژوهش تحت تأثیر
بارندگي مصنوعي با شدت  01میلي متر بر ساعت و تداوم هشت دقیقه قرار گرفته و مقدار رواناب ،غلظت رسوب و
هدررفت خاک مورد ارزیابي قرار گرفتند .تحلیل نتایج آماري داللت بر اثر معنيدار کلیه تیمارها ( )p=1/11روي کاهش
میزان رواناب ،هدررفت خاک و غلظت رسوب خروجي داشت .همچنین ،تأثیر کاربرد ترکیبي پليآکریلآمید و
ورميکمپوست بر رواناب و غلظت رسوب بیش از اثر آن بر رواناب بود.
واژههاي کليدي :اصالح کننده ،افزودني زیستي ،حفاظت خاک ،شبیهساز باران ،هدررفت خاک
مقدمه
فرسایش خاک بهعنوان یک مشکل اساسي در
سطح جهان مطرح است .فرسایش نه تنها منجر به
تخریب خاک و کاهش حاصلخیزي ميشود ،بلکه
آلودگي منابع آبي و کاهش کیفیت آب را نیز بهدنبال
دارد .در واقع ،فرسایش بهعلت اثرات فراوان اقتصادي و
محیطزیستي ،همواره دغدغه بزرگي براي کشاورزان،
مهندسان و سیاستگذاران منابع طبیعي در سالهاي
اخیر به شمار ميرود .لذا ،مهار آن به شیوههاي مختلف
و با کمترین اثر و همچنین ،دوست با محیطزیست،
بهعنوان یک ضرورت است .یکي از راههاي مهار
___________________________
* مسئول مکاتباتsadeghi@modares.ac.ir :

فرسایش خاک استفاده از اصالح کنندههاي خاک
ميباشد .افزودني خاک یا اصالحکننده خاک شامل
موادي از قبیل آهک ،گچ ،خاک ارّه و حتي بقایاي
گیاهي و حیواني و پلیمرها است که ميتواند بر مهار
فرسایش خاک و افزایش نفوذپذیري مؤثر باشد ( Taleb
 Bidokhtiو همکاران .)2119 ،پليآکریلآمید یکي از
غالبترین افزودنيهاي مورد استفاده در حفاظت از خاک
است ( Greenو  .)2111 ،Stottپليآکریلآمید یک پلیمر
مصنوعي محلول در آب است که پس از چهار تا هفت
سال ،بسته به نوع پلیمر در خاک بهوسیله ریزموجودات
تخریب ميشود ( Nadlerو همکاران .)1991 ،از طرف
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دیگر اقتصادي بودن استفاده از این ترکیب ،زمینه
گرایش عمومي به کاربرد آن را نیز فراهم نموده است
( Greenو  .)2111 ،Stottدر واقع پليآکریلآمید
بهعنوان یک اصالحکننده براي پایدار کردن ساختمان
خاک و کاهش میزان رواناب و فرسایش استفاده
ميشود .حال آنکه کمینهسازي مصرف آن بهسبب
ساختار شیمیایي و پیامدي محیطزیستي محتمل آن
تأکید ميشود .از اینرو استفاده از خصوصیات
همافزایي سایر افزودنيهاي خاک مثل کودهاي آلي و
یا ورميکمپوستها با عملکردهاي احتمالي مشابه ولي
بدون اثرات نامساعد و یا کاهش هزینههاي اقتصادي و
محیطزیستي ایران از رویکردهاي جدید محسوب
ميشود.
پژوهشهاي صورت گرفته ،تأثیر و کاربرد
پليآکریلآمید را بهطور جداگانه در نقاط مختلف جهان
و ایران در زمینههاي مختلف از جمله بهبود
خصوصیات فیزیکي ،بیولوژیکي و شیمیایي خاک
( Smithو همکاران1991 ،؛  Shainbergو همکاران،
1991؛  Sojkaو همکاران1990 ،؛  Yuو همکاران،
2119؛  Ajwaو 2111 ،Trout؛  Awadو همکاران،
2112؛  Afrasiabو همکاران2119 ،؛  Zabihiو
همکاران ،)2119 ،تثبیت شیبهاي تند ( Kumarو
2111 ،Saha؛  Awadو همکاران2112 ،؛  Afrasiabو
همکاران ،)2119 ،مهار فرسایش پاشماني
( Akbarzadehو همکاران2119 ،؛  Boroghaniو
 ،)2111 ،Haiavyکاهش رواناب و رسوب (Roa-
 Espinosaو همکاران1999 ،؛ 2119 ،Shoemaker؛
 Douو همکاران2112 ،؛  Sadeghiو همکاران2119 ،؛
 McLaughlinو همکاران2111 ،؛  Inbarو همکاران،
 )2112و کاهش هدررفت مواد غذایي ( Goodsonو
همکاران2111 ،؛  Jiangو همکاران2111 ،؛  Kumarو
 )2111 ،Sahaمورد مطالعه قرار گرفته است .از طرف
دیگر کاربرد کودهاي آلي در کشاورزي عالوه بر بهبود
حاصلخیزي خاک ،ميتواند روي خصوصیات فیزیکي
خاک نیز مؤثر باشد ( Zaeriو همکاران .)2112 ،از
طرفي عمدهترین منابع تامین مواد آلي در خاکها
فضوالت دامي ،بقایاي گیاهي ،لجن فاضالبها،
ورميکمپوست و کمپوست زباله شهري هستند که
امروزه با توجه به اهمیت کشاورزي زیستي بیشتر مورد
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توجه قرار گرفته است ( Khandanو ،Astaraee
2112؛  Mirzaee Talarposhtiو همکاران .)2119 ،از
ویژگي هاي اصلي ورميکمپوست حالت اسفنجي آن
است که مقدار زیادي آب را در خود نگهداري ميکند.
همچنین با عمل هضم مواد آلي بهوسیله کرمهاي
کمپوستي بقایاي آلي بهصورت پسماند کرم ميشوند
که مادهاي آلي و غني از عناصر غذایي است (Tejada
و  .)2111 ،Gonzalezپسماند و مواد دفعي کرمهاي
کمپوستي اغلب داراي نیتروژن و فسفر بهمیزان پنج تا
 11برابر بیش از خاک ميباشد .ترشحات درون سامانه
هاضمه کرمها ،عناصر غذایي را به عناصر با قابلیت
دسترسي بیشتر تبدیل ميسازد .سامانه هاضمه
بيهمتاي این کرمها باعث ميشود که پسماند کرم با
پليساکاریدها پوشانده شود .این مساله باعث فراهم
شدن ساختاري مناسب براي خاک با بیشینه تهویه و
نگهداري آب ميشود .از سوي دیگر پژوهشهاي
مختلفي در زمینه کاربرد مؤثر ورميکمپوست روي
رشد گیاه (1909 ،Edwards؛  Sublerو همکاران،
1990؛  Atiyeو همکاران2111 ،؛  Aranconو
همکاران )2111 ،و بهبود ساختمان خاک (Madejón
و همکاران2111 ،؛  Zeytinو 2119 ،Aran؛  Tejadaو
همکاران2119 ،؛  Vahabiو همکاران2111 ،؛  Doanو
همکاران )2119 ،صورت گرفته است .همچنین،
بهمنظور بهبود کیفیت فیزیکي و شیمیایي خاک شور-
سدیمي در مرکز تحقیقات کشاورزي بیلوردي دانشگاه
تبریز در سه سطح پليآکریلآمید (صفر 1/22 ،و 1/2
گرم بر کیلوگرم) ،پومیس با سه سطح (صفر 21 ،و
 111تن در هکتار) و کمپوست با سه سطح (صفر91 ،
و  11تن در هکتار) پرداختند .نتایج نشان داد که براي
اصالح خاکهاي شور-سدیمي استفاده ابتدایي از
پليآکریلآمید و سپس از پومیس یا کمپوست از نتایج
بهتري برخوردار بوده است ( Zabihiو همکاران،
 .)2119در واقع پژوهشهاي باال و بسیاري از
پژوهشهاي دیگر در این زمینه نشاندهنده تأثیر
مطلوب مواد افزودني بر ویژگيهاي فیزیکي خاک و
مهار فرسایش است .ولي تاکنون پژوهشي در رابطه با
کاربرد همزمان پليآکریلآمید و ورميکمپوست بر مهار
رواناب و فرسایش گزارش نشده است .حال آنکه تأثیر
و کاربرد پليآکریلآمید و ورميکمپوست بهطور
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جداگانه در نقاط مختلف جهان در زمینههاي گوناگون
مورد مطالعه قرار گرفته است .لذا پژوهش حاضر ،با
هدف ارزیابي عملکرد استفاده ترکیبي از پليآکریلآمید
و ورميکمپوست بهعنوان اصالحکنندههاي خاک براي
مهار فرسایش و با هدف تعیین شکل مناسب ترکیبي
یا جداگانه استفاده از آن در آزمایشگاه شبیهساز باران
و فرسایش خاک دانشگاه تربیت مدرس برنامهریزي و
اجرا شده است.
مواد و روشها
خاک و افزودنيهاي مورد استفاده :پژوهش حاضر
روي یک نمونه خاک لوميرسي تهیه شده از الیه
سطحي (صفر تا  11سانتيمتر) حواشي جاده
مرزنآباد-کندلوس و حساس به فرسایش انجام شد.
بهمنظور آگاهي از خصوصیات فیزیکي و شیمیایي
خاک ،آزمایشهاي الزم براي ارزیابي آن صورت گرفت.
مقادیر هدایت الکتریکي ،pH ،جرم مخصوص ظاهري
خاک و مواد آلي بهترتیب  212/9میکروزیمنس بر
سانتيمتر 1/2 ،0/12 ،گرم بر سانتيمتر مکعب و 1/92
درصد بوده است .ویژگيهاي پليآکریلآمید آنیوني
( )APAMمورد استفاده در پژوهش از جمله وزن
ملکولي ،مواد نامحلول در آب ،حالت اسیدي و مدت
زمان حل شدن در آب بهترتیب چهار تا  11مول≥2 ،
درصد ،شش و  1-2دقیقه است .همچنین ،خصوصیات
ورميکمپوست مورد مطالعه در پژوهش از جمله بافت،
جرم مخصوص ،کربن و مادهآلي بهترتیب شنيلومي،
 1/9گرم بر سانتيمتر مکعب 2/11 ،درصد و 1/21
درصد ميباشد.
تهيه و آمادهسازي کرتهاي آزمايشي :بهمنظور
آمادهسازي خاک از روش کار پیشنهادي  Kukalو
 )2111( Sarkarو مشابه با پژوهشهاي موفق پیشین
( Hazbaviو همکاران2112 ،؛  Sadeghiو همکاران،
 )2119استفاده شد .بههمین منظور ،ابتدا نمونههاي
خاک هواخشک و سپس از الک چهار میليمتري عبور
داده شد .در این پژوهش از سه کرت کوچک مکعبي
به ابعاد  1/2متر ( Hazbaviو همکاران )2112 ،و قابل
استقرار روي چهارپایههاي فلزي ساخته شده در محل
آزمایشگاه شبیهساز باران و فرسایش خاک دانشگاه
تربیت مدرس با شیب  91درصد و قابل اجرا در شرایط

9/

آزمایشي و حدوداً متناسب با شرایط عمومي منطقه
استفاده شد .سپس تا عمق  12سانتيمتر کرتها از
پوکه معدني پر شد .در ادامه خاک به ضخامت حدود
پنج سانتيمتر در بخش باالیي کرتها ،قرار داده شد.
بهطوريکه سطح نمونه خاک با سطح سرریز کرتها
یکسان بود .سپس کوبیدگي الزم بهوسیله غلطک تا
رسیدن به جرم مخصوص ظاهري نمونه دست نخورده
مورد مطالعه انجام گرفت .پس از این مرحله ،بهمنظور
تأمین شرایط رطوبت پیشین منطقه برابر با  22درصد
و متناسب با شرایط طبیعي بهمدت  21ساعت تحت
شرایط اشباع و سپس رهاسازي آن بهمدت  21ساعت
در شرایط از پیش تعیین شده آزمایشي صورت گرفت
( Sadeghiو همکاران.)2119 ،
تيمارهاي پژوهش :در

پژوهش

حاضر،

از

پليآکریلآمید آنیوني بهسبب تاثیر آن در کاهش
رواناب و رسوب ( Shinو همکاران2119 ،؛  Pratsو
همکاران2111 ،؛  McLaughlinو همکاران 2111؛
 Inbarو همکاران )2112 ،و همچنین ،تأثیر معنيدار
آن در مهار تشکیل سله و کاهش فرسایش خاک و
رواناب ،طوالني بودن اثرات باقيمانده آن در خاک و
قابلیت دسترسي ( Shainbergو همکاران )1991 ،و
نیز از ورميکمپوست بهدلیل اثر مثبت روي
خصوصیات فیزیکي و شیمیایي ( Tejadaو همکاران،
2119؛  Vahabiو همکاران )2111 ،استفاده شد .با
توجه به پیشینه پژوهشهاي موجود ( Chaudhariو
1990 ،Flanagan؛  Shahbaziو همکاران2112 ،؛
 Shekoftehو همکاران2112 ،؛  Sepaskhahو
 2111 ،Bazrafshan- Jahromiو  Sadeghiو همکاران،
 )2119ماده افزودني خاک شامل پليآکریلآمید به
میزان شش گرم بر مترمربع و بهصورت پودري و
همچنین ورميکمپوست به میزان  21گرم بر مترمربع
( Tejadaو همکاران )2119 ،در نظر گرفته شده و بر
سطح خاک پاشیده شد .بعد از گذشت  10ساعت از
زمان استفاده از ماده افزودني متناسب با شرایط کاربرد
آن در طبیعت و برقراري ارتباط مناسب آن با خاک،
بارش باران مصنوعي با شدت بارندگي  01میليمتر بر
ساعت و با تداوم هشت دقیقه و متناسب با بارندگي با
دوره برگشت حدود  21سال بر اساس آمار ایستگاه
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کجور روي کرتها اجرا و نمونهبرداريهاي الزم انجام
شد .کلیه آزمایشها در سه تکرار انجام پذیرفت.
ثبت دادهها وتجزيه و تحليل آماري :در طول مدت
اعمال بارش ،رواناب و هدررفت خاک بهصورت چهار
مرتبه در هر دو دقیقه یک بار پس از شروع رواناب و تا
خاتمه آن اندازهگیري شد .سپس نمونههاي برداشت
شده ،راس زمان در نظر گرفته شده از خروجي سطوح
مطالعاتي به درون ظروف پالستیکي جمعآوري شد.
مقدار هدررفت خاک نیز از طریق روش برجاگذاري
( Sadeghiو  )2111 ،Saeidiمحاسبه شد .به این
صورت که ظرف پالستیکي حاوي رواناب و رسوب
بهمدت  21ساعت به حالت سکون قرار داده شد تا
رسوب داخل آن بهطور کامل تهنشین شود ،سپس
مقدار آب اضافي نمونهها تا حد امکان با استفاده از
روش تخلیه حذف شده و باقیمانده رسوب بهکمک
شستشو توسط آب مقطر به داخل ظروف آلومینیومي
با وزن مشخص انتقال داده شده و پس از آن بهمدت
 21ساعت در آون با دماي  112درجه سانتيگراد قرار
گرفت .در نهایت اختالف وزن نمونههاي خشک شده
با وزن اولیه ظرف آلومینیومي حاوي آن ،با کمک
ترازوي با دقت  1/111بهعنوان وزن رسوب در نظر
گرفته شد .سپس بهمنظور تجزیه و تحلیل آماري ،ابتدا
بانک اطالعاتي حاصل از نمونهبرداري از رواناب و
رسوب حاصل از کرتها در نرمافزار Excel 2119
تشکیل و نمودارهاي مورد نیاز رسم و روابط بین
متغیرها بررسي شد .کلیه مقایسههاي آماري با
استفاده از آزمون  ANOVAبا توجه به سرشت نرمال
بودن دادهها در نرمافزار  SPSS 19انجام شد.
نتايج و بحث
پژوهش حاضر با هدف بررسي اثر جداگانه و
ترکیبي افزودنيهاي خاک روي رواناب ،هدررفت خاک
و غلظت رسوب در شرایط آزمایشگاهي انجام شد.
شکل  ،1نتایج حاصل از دادههاي وابسته به تیمارهاي
مورد بررسي شامل پليآکریلآمید (شش گرم بر
مترمربع) ،ورميکمپوست ( 21گرم بر مترمربع)،
پليآکریلآمید و ورميکمپوست و همچنین ،تیمار
شاهد بر میزان رواناب ،هدررفت خاک و غلظت رسوب
در شدت  01میليمتر بر ساعت را نشان ميدهد.
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همچنین ،نتایج آزمون فاکتوریل و مقایسههاي آماري
عملکرد تیمارهاي مطالعاتي در مقایسه با تیمار شاهد
بهترتیب در جدولهاي  1و  ،2خالصه شده است.
نتایج بیانگر اثر کاهشي میزان رواناب نسبت به تیمار
شاهد در صورت استفاده از ماده افزودني ميباشد.
بهطوري که این میزان کاهش با افزودن پليآکریلآمید
به ورميکمپوست در مقایسه با شرایط کاربرد جداگانه
ورميکمپوست و پليآکریلآمید بیشتر بوده است.
همچنین ،این حالت کاهشي در هدررفت خاک و
غلظت رسوب (شکل  )1نیز کامالً مشهود است.
همچنین ،بیشترین میزان فرسایش زماني اتفاق افتاده
که هیچگونه مادهاي براي حفاظت از خاک به کار برده
نشده است (کرت شاهد) و کمترین مقدار غلظت
رسوب مربوط به تیمار مصرف همزمان پليآکریلآمید
و ورميکمپوست با هم ميباشد.
نتایج حاصل از تجزیه واریانس مربوط به آزمون
فاکتوریل نشان ميدهد اثر تیمارها (پليآکریلآمید،
ورميکمپوست و ترکیب پليآکریلآمید و
ورميکمپوست) بر روي متغیرهاي مورد بررسي در
سطح  1/12معنيدار ميباشد .که بررسي سوابق انجام
شده نشان ميدهد این معنيداري با یافتههاي Lentz
Ghajar
و  Ahmadabadi ،)2119( ،Sojkaو
 )2111( Sepanlouو  Mirbolokو همکاران ()2111
منطبق ميباشد .در واقع با افزایش شدت بارندگي،
کاهش ماده آلي خاک باعث کاهش فعالیتهاي
بیولوژیکي و کاهش پوششگیاهي و در نتیجه افزایش
هدررفت و رواناب ميشود که با توجه به نتایج ،اضافه
شدن پليآکریلآمید و ورميکمپوست به خاک ماده
آلي آن را افزایش داده و میزان رواناب و فرسایش را
کاهش داده است که با نتایج  Tejadaو Gonzalez
( )2110مطابقت دارد .همچنین ،نتایج حاصل از
تجزیه و تحلیل آماري مربوط به رواناب نشان داد که
این نتایج از لحاظ آماري در سطح اعتماد  99درصد
معنيدار ( )p=1/11بوده که با یافتههاي  Awadو
همکاران ( )2112و  Shinو همکاران ( )2119مبني بر
تأثیر مناسب پليآکریلآمید بر حفظ ساختمان خاک و
کاهش میزان رواناب و افزایش نفوذپذیري همخواني
دارد.
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شکل  -1تأثیر کاربرد جداگانه ورميکمپوست و پليآکریلآمید و ترکیبي ورميکمپوست و پليآکریلآمید بر رواناب (الف) ،هدررفت خاک (ب)
و غلظت رسوب (پ) از کرتهاي آزمایشي کوچک

در همین زمینه  Shekoftehو همکاران ( )2112با
استفاده از سه سطح پليآکریلآمید (یک ،دو و سه
گرم بر مترمربع) در دو شدت  99و  29میليمتر بر
ساعت به این نتیجه رسیدند که سطح یک گرم بر

مترمربع بهترین عملکرد در کاهش میزان رواناب را
داشته است که با نتایج بهدست آمده همخواني دارد.
همچنین نتایج بهدست آمده در پژوهش حاضر با
یافتههاي  Sojkaو همکاران ( Sirjacobs ،)1990و
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همکاران ( )2111و  Ai-Pingو همکاران ()2111
مبني بر کاهش میزان رواناب در تیمار پليآکریلآمید
همخواني دارد .از طرفي معنيدار بودن اثر
پليآکریلآمید در کاهش رواناب مشخصاً با نظرات Yu
و همکاران ( )2119مبني بر عدم تأثیر پليآکریلآمید
میزان کاهش رواناب همخواني ندارد .آنان بیان کردند

که محلول پليآکریلآمید ذرات خاک را بهصورت یک
سطح چسبنده به هم متصل کرده و موجب بسته شدن
خلل و فرج خاک ميشود .بنابراین کاهش نفودپذیري
ناشي از کاهش هدایت هیدرولیکي خاک نسبت به
تشکیل سله و ایجاد الیه آببند در سطح ميباشد.

جدول  -1نتایج آزمون فاکتوریل اثرتیمارهاي مختلف کاربرد جداگانه و ترکیبي افزودنيهاي خاک
متغیر مورد بررسي

مجموع مربعات

درجه آزادي

میانگین مربعات

آماره F

سطح معنيداري

رواناب
(میليلیتر)

112220/91

9

99192/92

29/12

1/11

هدررفت خاک
(گرم)

2222/21

9

1922/91

22/11

1/11

غلظت رسوب
(گرم بر لیتر)

111/12

9

222/12

119/10

1/11

جدول  -2نتایج تجزیه واریانس اثرتیمارهاي مختلف کاربرد جداگانه و ترکیبي افزودنيهاي خاک در شدت  01میليمتر بر ساعت با استفاده از
آزمون دانکن ( )α =1/12بر مؤلفههاي مطالعاتي
متغیر مورد بررسي

مجموع مربعات

درجه آزادي

میانگین مربعات

آماره F

سطح معنيداري

رواناب
(میليلیتر)

2210/12
112/21
00221/19

9
0
11

22099/22
1921/02

19/20

1/11

هدررفت خاک
(گرم)

221/29
11/22
292/21

9
0
11

129/91
1/19

129/12

1/11

غلظت رسوب
(گرم بر لیتر)

1121/10
19/21
110

9
0
11

921/19
2/91

11/22

1/11

همچنین ،با نتایج  Aaseو همکاران ( )2119و
 Shahbaziو همکاران ( )2112در رابطه با کاهش
هدررفت خاک مطابقت دارد .دلیل این یافته را ميتوان
چنین بیان نمود که پليآکریلآمید بهدلیل دارا بودن
وزن ملکولي باال و میزان جذب باالي آن بهوسیله
ذرات خاک ،در سطح باقي مانده و یک شبکه در
اطراف خاکدانهها تشکیل ميدهد که این امر به
پایداري و همآوري خاکدانهها کمک ميکند.
همچنین نتایج آماري براي هدررفت خاک نشان داد
که در سطح اعتماد  99درصد ( )p=1/11در مهار
هدررفت خاک مؤثر بوده و طبیعتاً کاربرد
پلياکریلآمید در مهار هدررفت خاک را مورد تأیید
قرار داده است.

نتایج حاصل با یافتههاي  Petersonو همکاران
( Sepaskhah ،)2112و Bazrafshan-Jahrom
( Dou ،)2119( Shoemaker ،)2111و همکاران
( )2112و  Pratsو همکاران ( )2111مبني بر اثر
مثبت پليآکریلآمید در کاهش هدررفت خاک منطبق
است .همچنین ،پليآکریلآمید بهعنوان یک افزودني
خاک ارزان در کاهش هدررفت خاک مؤثر بوده و با
خاصیت چسبندگي که در میان ذرات خاک ایجاد و
منجر به فولکوله شدن ذرات خاک و طبعاً کاهش
هدررفت خاک مؤثر بوده است .نتایج حاصل با
یافتههاي  Ai-Pingو همکاران ( )2111در چین مبني
بر افزایش غلظت رسوب در اثر افزایش پليآکریلآمید
همخواني ندارد.
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در پژوهش حاضر کاربرد پليآکریلآمید باعث
کاهش غلظت رسوب در رواناب شده و به نوعي میزان
گلآلودگي و انتقال خاک از کرتها را کاهش داده
است .این یافتهها با اظهارات  Ortsو همکاران ()2111
در رابطه با همآوري ذرات خاک در اثر نیروهاي کولني
و واندروالسي مواد افزودني طبیعي و خاکهاي
کشاورزي مطابقت دارد .در نتیجه نیروي چسبندگي
ذرات خاک و مقاومت برشي خاک نیز افزایش یافته و
افزایش استحکام ساختمان خاک و جلوگیري از انتقال
ذرات رسوب به همراه رواناب را بهدنبال داشته است.
در نهایت ذرات خاک جدا شده و سریعاً جذب
مولکولهاي پليآکریلآمید شده و تهنشین ميشوند.
تأثیر پليآکریلآمید در کاهش غلظت رسوب در اکثر
مطالعات قبلي صورت گرفته (بهعنوان مثال Goodson
و همکاران2111 ،؛  Sepaskhahو Bazrafshan-
2111 ،Jahromi؛  Lentzو  )2119 ،Sojkaنیز به
اثبات رسیده است.
در اکثر منابع (بهعنوان مثال  Flanaganو
همکاران2112 ،؛  Yuو همکاران 2119 ،و
 Sepaskhahو )2111 ،Bazrafshan-Jahromi
اثرگذاري بیشتر پليآکریلآمید در کاهش غلظت
رسوب و هدررفت خاک نسبت به رواناب گزارش شده
است .علت این امر را ميتوان بهدلیل اتصال زنجیره
مولکولي پليآکریلآمید به ذرات خاک و کاهش هدایت
هیدرولیکي خاک و نیز سرعت نفوذپذیري و جلوگیري
از پاشمان و جدایش ذرات ( Smithو همکاران1999 ،
و  Yuو همکاران )2119 ،نسبت داد .حال آنکه Roa-
 Espinosaو همکاران ( )1999مصرف شکل محلول
پليآکریلآمید را نسبت به پودري در کاهش رسوب
مؤثرتر دانستند.
نتایج پژوهش حاضر مربوط به ورميکمپوست با
نتایج  Tejadaو همکاران ( )2119در  Sevillمبني بر
کاهش هدررفت خاک منطبق و با نتایج  Mirbolokو
همکاران ( )2111مبني بر کاهش نفوذپذیري و
افزایش رواناب در تیمار ورميکمپوست مطابقت ندارد.
آنان دلیل این امر را ایجاد حالت سیماني و جدا نشدن
ذرات خاک دانستند .همچنین ،در ترکیب
ورميکمپوست با ویناس میزان نیتروژن ،فسفر و
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پتاسیم افزایش ميیابد که این امر منجر به کاهش
نفوذ و افزایش رواناب ميشود که با پژوهش حاضر
مطابقت ندارد .نتایج بهدست آمده براي تیمار
ورميکمپوست با نتایج  Tejadaو همکاران (،)2110
 Hatiو همکاران ( Mirbolok ،)2112و همکاران
( )2111و  Ahmadabadiو Ghajar Sepanlou
( )2111مبني بر تاثیر مناسب ورميکمپوست بر
کاهش هدررفت خاک و حفظ ساختمان خاک مطابقت
دارد .ولي طي بررسي مرور منابع صورت گرفته
پژوهشي که کاربرد ترکیبي هر دو افزودني را همزمان
با هم در نظر گرفته باشد ،مشاهده نشد و لذا امکان
ارزیابي مقایسهاي تیمار مذکور با سایر تیمارها مهیا
نشد.
تحلیل مقایسهاي نتایج حاصل از کاربرد جداگانه
پليآکریلآمید و ورميکمپوست و نیز اثرات ترکیبي
آنها بر تأثیر معنيدار آنها بر مؤلفههاي رواناب،
هدررفت خاک و غلظت رسوب داللت داشته است.
دلیل این نتایج را ميتوان چنین برداشت کرد که
پليآکریلآمید بهدلیل ایجاد خاصیت چسبندگي ،از
جداشدگي ذرات خاک جلوگیري کرده و باعث
همآوري بین آنها شده و در نتیجه رواناب جاري شده
از گلآلودگي کمتري برخوردار بوده است .این ویژگي
باعث شده که کاربرد آن بههمراه ورميکمپوست نیز
تأثیر بهسزایي در مهار هدررفت خاک داشته باشد .از
طرف دیگر اثر فیزیکي و شیمیایي کمپوست بهترتیب
به مقدار ماده آلي و ترکیب شیمیایي آن بستگي دارد
و با توجه به تاٌثیر مثبت کمپوست در کشاورزي ،روي
خصوصیات فیزیکي خاک ،استفاده از پليآکریلآمید و
ورميکمپوست با هم در کاهش روند تغییرات هدررفت
خاک و غلظت رسوب مؤثر واقع شده است .در نتیجه
استفاده از ترکیب پليآکریلآمید و کمپوست در
سطوح مختلف بهدلیل حساسیت باالي خاکهاي
کشور و نتایج مثبت در کاهش فرسایش در شرایط
آزمایشگاهي ،در عرصه طبیعي پیشنهاد ميشود .اگر
چه ارائه جمعبنديهاي نهایي مستلزم انجام
پژوهشهاي گستردهتر و در شرایط مختلف آزمایشي و
بهخصوص ارزیابي پیامدهاي محیطزیستي کاربرد
افزودنيهاي مورد نظر ميباشد.
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