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بررسی رفتار مکانیکی ماسهبادی تحت تأثیر استفاده از
خاکپوشهای مالس و لیکور سیاه
 مریم ممبنی*؛ دانشجوی دکتری بیابانزدایی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،گرگان ،ایران.
 حمیدرضا عسگری؛ دانشیار دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،گرگان ،ایران.
 علی محمدیان بهبهانی؛ استادیار دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،گرگان ،ایران.
 سلمان زارع؛ استادیار دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
 حسین یوسفی؛ دانشیار دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،گرگان ،ایران.
چکیده
یکی از چالش های اصلی مدیرت تخریب سرزمین در مناطق خشک و بیابانی ایران ،تثبیت ماسههای روان و کنترر رردوغبرار اسرت،
بهطوریکه استفاده از انواع خاکپوشها بهخصوص خاکپوشهای سازرار با محیط زیست ،یکی از روشهایی است که بهمنظور تثبیت
ماسههای روان به کار می رود .هدف از این تحقیق ،بررسی امکان استفاده از پسماندهایی مانند لیکور سیاه و مالس بهعنوان خاکپوش
جهت تثبیت ماسههای روان میباشد .بهمنظور آمادهسازی بستر تیمارها در محیط آزمایشگاهی از ماسههای بادی بیابان ریگبلند کاشان
استفاده رردید .برای انجام آزمایشها از سینیهای فلزی با ابعاد  100×30×2سانتیمتر و جهت پاشش تیمارهای مالس ،لیکور سیاه و
شاهد بهصورت یکالیه و دوالیه از پیستوله  2/5لیتری استفاده رردید و تحقیق در قالب طرح کامالً تصادفی با سه تکررار انجرام شرد.
بهمنظور ارزیابی کارایی این مواد مقاومت فروروی ،مقاومت برشی در حالت اشباع و خشک و نفوذپذیری نسبت به آب اندازهریری شد و
دادهها با نرمافزار آماری مناسب مورد تجزیهوتحلیل قرار ررفتند .نتایج این پژوهش بهصورت آزمایشگاهی نشان داده است که میرزان
مقاومت فروروی خاکپوشهای مالس و لیکور سیاه دوالیه به ترتیب  9/8و  7/8کیلو نیوتن بر مترمربع است .این دو نروع خراکپوش
اختالف معنی داری با یکدیگر و نیز با تیمار شاهد (آب) دارند .بیشترین مقاومت فروروی و برشی مربوط به تیمار مالس است بهرونهای که
مقاومت فروروی را  9/8برابر و مقاومت برشی را  14برابر نسبت به شاهد افزایش داد .سرعت نفوذ در خاکپوش لیکور یکالیه در مقایسه
با خاکپوش مالس و شاهد (آب) ،دارای اختالف معنیداری است درحالیکه با افزایش ضخامت ،سرعت نفوذ کاهش یافته است .بیشترین
سرعت نفوذ مربوط به تیمار لیکور یکالیه است بهرونهای که سرعت نفوذ را  0/4برابر نسبت به شاهد افزایش داد .مالچ مالس به دلیل
داشتن مقاومت فروروی و برشی و نفوذپذیری مناسب بهترین نوع مالچ تشخیص داده شده است .ازآنجاکه مواد به کار برده شده در این
تحقیق از نوع مواد طبیعی و آلی میباشد و از سوی دیگر از مزیتهای زیستمحیطی ،سهولت استفاده و در دسترس بودن منابع برخوردا ر
است ،باوجوداین بهمنظور بهینه نمودن شرایط اجرایی ،نیازمند آزمایشهای بیشتر در مقیاس آزمایشگاهی و صحرایی است.
کلید واژگان :فرسایش ،خاکپوش ،ماسههای روان ،مقاومت فروروی ،مقاومت برشی ،نفوذپذیری.

* نویسنده مسئول :شماره تماس+989161900509 :

Email: maryam.mombeni@yahoo.com
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 .1مقدمه
فرسایش بادی هر ساله سبب تخریب حدود  500میلیون
هکتار از اراضی جهان (معاد  46/4درصد از اراضی فرسرایش
یافتۀ جهان) میرردد ] [23و برین  500ترا  5000مگرا ترن
رردوخاک تولید مینماید ] [31 ،23 ،4و یک تهدیرد جردی
برررای کشرراورزی پایرردار ] ،[36جادههررای مواصررالتی ] [15و
کانا ها و راهآهن ،فرسایش خاکها ،تخریب آثرار هنرری ،پُرر
کردن چاهها و مخازن سدها و مدفون کرردن سراختمانهرا و
تأسیسات صنعتی ] [39در بیشتر مناطق نیمهخشرک جهران
به شمار میرود .هرر سراله اراضری زیرادی در کشرور در اثرر
فرسایش برادی و پیشرروی بیابران قابلیرت تولیرد خرود را از
دسررت مرریدهنررد .تثبی رت ماسررههررای روان و جلرروریری از
پیشروی آنها ازیکطرف و کاشت و رویش ریاهران مناسرب
از طرف دیگر ،از جملره مهر تررین عوامرل کاهنرد تخریرب
حاصل از فرسایش بادی هستند ] .[24ازاینرو بسته به نروع و
هدف پروژهها ،تقویت ویژریهای خراص خاکهرا و افرزایش
مقاومت خاک در برابر عوامل فرساینده مورد توجه بروده و در
این راستا روشهای مختلف کنتر در برابر عوامل فرسرایند
باد مرورد اسرتفاده قررار میریررد .برهعنوانمثا در کنترر
فرسرایش برادی ،روشهرایی نظیرر روشهرای بیولروژیکی
(استفاده از ریاهان بومی منطقه بهعنوان بادشکن) ،روشهای
مکانیکی (حفر خندق ،سراخت بادشرکن غیرزنرده) و تقویرت
پوشرش سرطحی برا کراربرد تثبیتکننردههای خراک نظیرر
خاکپوشهای نفتی ،پوشش سرنگریزهای ،مرواد پلیمرری و...
میتواند مورد استفاده قرار ریرد.
استفاده از خاکپوش یکی از روشهایی است که بهطور
رسترده جهت کنتر فرسایش بادی و تثبیت ماسههرای
روان بره کرار مریرود ] [1و مقاومرت خراک را در برابرر
نیروهای برشی باد افزایش میدهنرد و از طریرق افرزایش
چسبندری ذرات خاک باعث براال برردن اصرطکاک برین
ذرات خرراک میشررود ] .[8در طررو نی قرررن رذشررته،
بهمنظور یافتن مرواد و روش مناسرب کنترر یرا کراهش
حرکت ماسهها تثبیتکنندههای رونارونی مرورد ارزیرابی
قرررار ررفترره اسررت ]،[41 ،38 ،37 ،33 ،27 ،24 ،13 ،5

خاکپوشهرایی از قبیرل بیولروژیکی (رسروب میکروبری
کربنات) ،کلرید کلسی و کلریرد منیرزی  ،سرربار فروالد،
پسماندهای نیشرکر ] ،[11 ،9 ،3پلری اکریرل آمیرد ،پلری
اکریلیک اسرید ،فرآوردههرای سرنگین نفتری ،سرنگریزه،
الیههای نازک پالستیک ،پلریاتیلن ،پلری وینیرل اسرتات،
سوسپانسیون میکروسیلیس ] ،[17سیمان و رس و آهرک
] [6برای تثبیت ماسههای روان استفاده شده است ].[16
بهتر است از خاکپوشهای دیگر که از قابلیت زیسرت
سازراری و طبیعی بودن برخوردارند ،استفاده شود ماننرد
پسرماندهای نیشررکر ،سررنگریزهای ،رسری-آهکرری و غیررره
] .[15لیکرور سریاه محصرو جرانبی فرآینرد کرافررت
کارخانرههای چروب و کاغرذ اسرت و محلرولی رقیرق از
باقیماندههای لیگنین ،پلی سراکاریدها و مرواد شریمیایی
مورد استفاده در فرآیند تولید خمیرر کاغرذ اسرت .تولیرد
ساالنۀ جهانی لیکور سیاه تقریبرا  500میلیرون ترن اسرت
] .[21رنگ سیاه لیکرور برهطور اساسری بره علرت وجرود
ترکیبات پیچیده حاصرل از واکرنش برین لیگنرین و مرواد
شیمیایی پخته شرده در طری فرآینرد خمیرسرازی اسرت
] .[12همچنین مشتقات لیگنین نیز که در اثرر تخریرب و
تجزیۀ لیگنین به وجود میآیند ،از عوامل مه تولید رنگ
سیاه هستند .ماد جامد لیکرور سریاه حراوی حردود 70
درصد ماد آلی و  30درصد ماد غیر آلی است که بخرش
عمد ماد آلی آن را لیگنین تشکیل میدهد ( .)21یکری
از مشکالت اساسی این کارخانهها ،دفع این پساب میباشد
کرره میتوانررد برررای صررنایع کاغذسررازی مشررکالت
زیستمحیطی فراوانی ایجاد کند هر چنرد مقرداری از آن
بازرردانی میشود و دوبراره وارد فرآینرد جداسرازی مرواد
لیگنینی از الیاف میشود؛ اما نکته قابلتوجه در این پساب
وجود عناصری از قبیل سدی  ،رروررد و کرربن میباشرد.
چنین به نظر میرسد که میتوان این ماده را با توجره بره
وجود عناصر ذکر شده در آن برهعنوان یرک اصرالحکنند
خاک استفاده کرد .مالس نیز مراد نهرایی تولیدشرده در
فرآیند قندسازی از نیشکر است .این ماد قهوهای تا سریاه
رنررگ عررالوه بررر مقرردار زیررادی قنررد حرراوی مررواد ازترره،
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ویتامینها و عناصر کمیراب و همچنرین حراوی مقرداری
مواد معردنی (کلسری  ،فسرفر ،پتاسری  ،سردی  ،تیرامین،
ریبوفالوین ،نیاسین و ویتامین) است .انواع مرالس شرامل
مررالس نیشررکر ،مررالس مرکبررات ،مررالس ذرت و مررالس
چغندر میباشد ،این ماده قهوهای تا سیاه رنگ میباشرد و
معموالً به ازای هر  100تن نیشکر حمل شده به کارخانره
 2/5 -5تررن حاصررل میرررردد .مررالس بررا توجرره برره
کربوهیرردراتی کرره دارد ارزانترررین سوبسررترای تخمیررر
محسوب میشود .مالس در صنایع تخمیری تولیرد اتانرل،
رلیسرو  ،اسیدسریتریک و مخمرر نرانوایی برهعنوان یرک
منبع کربوهیدراتی کاربرد دارد ]. [20
بنابراین با توجه بره حجر براالی ضرایعات نیشرکر در
کارخانههای تولید قند و کارخانههای تولید کاغذ فرض بر
آن است که میتوان از آنها جهت تثبیت ماسههرای روان
اسرتفاده نمرود .برا توجره بره کراربرد خراکپروشهرا در
پژوهشهای مختلف بهعنوان کنتر کنند فرسایش بادی،
الزم است تأثیر فیزیکی و مکانیکی آنها بر سطح رسوبات
بادی بررسی رردد .بدین منظرور ایرن پرژوهش برا هردف
بررسی تأثیر دو خاکپوش مالس و لیکور سریاه برهعنروان
پسماند ،بر برخی ویژریهای فیزیکی و مکانیکی رسروبات
بادی جهت تثبیت ماسههای روان صورت ررفت.

 .2روششناسی
 .1.2تهیۀ نمونه ماسه
نمونه ماسره از منطقرۀ ریرگ بلنرد کاشران در اسرتان
اصرفهان برداشرت شرد .سرپس در آزمایشرگاه برخری از
ویژریهای فیزیکری و شریمیایی خراک از قبیرل هردایت
الکتریکی عصار اشباع خاک ( )ECتوسط دستگاه هدایت
سنج ] ،[26اسیدیته توسط  pHمتر ] ،[30کرربن آلری بره
روش والکلی و بالک ] ،[19نسبت جذب سدی ( )SARاز
طریرق انردازهریری یونهرای کلسری و منیرزی و سرردی
محلو خاک با دستگاه فلی فتومتر ] [25اندازهریری شد.
بهمنظور انجام عملیات دانهبنردی از سرری اسرتاندارد
الررک بررر اسرراس روش  1ASTMاسررتفاده رردیررد .جهررت
تعیین خصوصیات دانهبندی نمونههرای ماسره (میرانگین،
جورشدری و کجشدری) از نرمافزار [34] GRADISTAT
و  SigmaPlatاستفاده شد .نمونههای موردبررسی در ایرن
تحقیق دارای میانگین ترسیمی ذرات و قطرر میانره برابرر
 2/99بوده که جزء ماسۀ خیلی ریرز محسروب مریشروند.
ذرات موردبررسی با جورشدری متوسط ،متقرارن و بردون
چولگی بوده است.
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پررس از انتخرراب پسررماندهای لیکررور سرریاه و مررالس
بهعنوان مواد اولیۀ خاکپوش و ماسرههرای روان برهعنوان
بستر مناسب ،بررای اعمرا خراکپوش از سرینیهرایی از
جنس فلزی با ابعاد  100×30×2سانتیمتر اسرتفاده شرد.
ماسهبادی را در داخرل سرینیهرا ریختره و سرطح آنهرا
یکنواخررت رردیررد .برررای پاشرریدن یکنواخررت محلررو
خاکپوشها بر روی سطح ماسه از یک پیستوله با مخرزن

به مساحت  0/3مترمربع مالچپاشی صورت ررفت .نمونهها
پس از مالچپاشی ،بره مردت  5روز در محریط آزمایشرگاه
خشک رردید .در تیمارهای دوالیه ،پس از خشرک شردن
الیررۀ او  ،الیررۀ دوم برره روش برراال بررر روی سررطح ماسرره
پاشیده شد و در نمونرۀ شراهد ،در سرینیهرای جدارانره
ه زمان با مرالچپاشری تیمارهرای مرالس و لیکرور سریاه،
آبپاشررری صرررورت ررفرررت ،در نهایرررت جهرررت انجرررام

 2/5لیتری استفاده رردید .بر روی هر سینی ،مالچ لیکرور
سیاه و مالس با غلظت  1درصد به ترتیب به مقردار 12/5
و  15ررم در  500میلیلیتر آب حل رردید و بر سرطحی

آزمایشهای فیزیکی مورد استفاده قرار ررفتند .در شرکل
( )2نحو آمادهسازی سینیهای آزمرایش و دسرتگاههرای
مورد استفاده نشان داده شده است.

الف

ب

ج

شکل  .2الف) آمادهسازی سینیها جهت پاشش خاکپوش ب) دستگاه اندازهگیری فروسنج دستی و ج) دستگاه پره برشی

 2.2انددازهگیری مقاومدت فدروروی و مقاومدت
برشی سطح
یکی از روشهای تجربی بهمنظور اندازهریری مقاومت
خاک و یا مقاومت مکانیکی ظاهری خراک ،انردازهریرری

مقاومت فروروی خراک اسرت] .[ 7برهمنظور بررسری اثرر
خاکپوشهرای مختلرف برر روی مقاومرت بره فرروروی
نمونرههای ماسره از دسررتگاه فروسرنج دسرتی اسررتفاده
میشود ] .[9 ،8با دستگاه پنترومتر (فروسرنج) کره دارای
میلهای استوانهای با نروک مسرطح بروده و مقردار نیرروی
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فشاری الزم برای فرو رفتن میله در خاک را نشان میدهد،
مقاومت فروروی الیۀ تشکیلشده در سطح خاک هر تیمار،
در  10نقطه با پراکندری یکسان ،اندازهریری شد .در این
پژوهش ،جهت اندازهریری چسبندری خراکپوش از پرره
برشی در شرایط اشباع و خشک اسرتفاده شرد .روش کرار
بدینصورت است که بعد از مالچپاشی ،زمانی که رطوبرت
در حد نزدیک اشباع است ،پره برشی تا جایی که پررههرا
کامالً در خاک قرار بگیرد ،وارد میشود .سپس شرروع بره
دوران پره برشی در جهت عقربههرای سراعت کررده و ترا
برش رسیختگی خاک ،حدود  5ترا  10ثانیره طرو مری-
کشد .حرداکثر مقردار ترنش وارده روی صرفحۀ مردر در
باالی پره برشی ثبت میرردد .این وسیله قادر بره انردازه-
ریری تنشهای بین صفر تا  250کیلوپاسرکا مریباشرد
] .[10در حالت خشک نیز به همین ترتیرب انردازهریرری
مقاومت برشی در سه نقطه از هر تیمار صورت ررفت.

 .3.2اندازهگیری میزان نفوذ آب
در این پژوهش از روش تک استوانه جهت اندازهریری
نفوذ استفاده شده است .بهرونهای کره ترا ارتفراع معینری
ماسه درون حلقه ریختره شرد سرپس تیمارهرای مختلرف
مالچ بر روی سطح ماسه پاشیده شد .جهرت جلروریری از
دستخوردری و بر ه خروردن سراختمان خراک و مرالچ
مورد نظر از یک نرایلون اسرتفاده شرد .سرپس ترا ارتفراع
مشخصی آب درون حلقره ریختره شرد و عمرق آب نفروذ
یافترره برحسررب زمرران انرردازهریری شررد و بررا وارد کررردن
اطالعات به نرمافزار  MATLAB R2014aضرایب معادلره
بهدست آمد ( aشیب خط و  kمحل تقاطع خط برا محرور
نفوذ تجمعی است).
یکرری از سررادهترین روابررط در ایررن زمینرره ،معادلررۀ
کوستیاکف میباشد (رابطۀ :)1
رابطۀ 1

𝑎 𝑡𝑘 = 𝑍

در این معادلره  Zعمرق نفروذ تجمعری t ،زمران نفروذ
تجمعی و  kو  aپارامترهای تجربی میباشند که بسته بره

نوع خاک تغییر میکنند .با مشتقریری از رابطۀ  1معادله
سرعت نفوذ لحظرهای بره صرورت معادلره زیرر بره دسرت
میآید (رابطۀ :)2
𝑍 = 𝑎𝑘 𝑎−1

رابطۀ 2

میانگین سرعت نفوذ یا سرعت نفروذ متوسرط از آغراز
اندازهریری تا هر لحظه مشخص ،از تقسی نفروذ تجمعری
بر زمان بهدست میآید ،بنابراین:
𝑍𝑎𝑣𝑒 = 𝑘𝑡 𝑎−1

رابطۀ 3

کرره در آن 𝑒𝑣𝑎𝑍 میررانگین سرررعت نفرروذ بررر حسررب
سانتیمتر بر دقیقه است.

 .4.2تجزیهوتحلیل آماری
آزمایشهای این پژوهش بهصورت فاکتوریرل در قالرب
طرح کامالً تصادفی با سه تکرار انجرام رردیرد .برهمنظور
تجزیهوتحلیل دادهها ابتدا آزمون تجزیه واریانس بهمنظور
بررسی وجود اختالف معنیدار بین تیمارها کره شرامل دو
نوع خاکپوش در دوالیۀ خاکپوش (یکالیه و دوالیره) و
یک تیمار شاهد (آب) در دوالیه انجام شد .در نهایت نتایج
تغییرررات نمونررههررای آزمایشرری بررا اسررتفاده از نرمافررزار
آماری SPSS201بر اساس آزمون چند دامنرهای دانکرن در
سطح اطمینان  5درصد مورد تجزیهوتحلیل قرار ررفت.

 .3نتایج
جردو ( )1نترایج تعیرین بافرت و دیگرر خصوصریات
فیزیکی و شیمیایی نمونۀ خاک را نشان میدهد.
نتایج تجزیه واریانس دادهها در جدو ( )2نشان مری-
دهد اختالف معنیداری در سطح احتما  5درصرد برین
میزان مقاومت فروروی ،مقاومت برشی در حالرت اشرباع و
خشررک و نفوذپررذیری نسرربت برره آب در خاکپوشهررای
مختلف وجود دارد.
1
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جدول  .1نتایج بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی نمونههای خاک مورد آزمایش
تعیین بافت خاک به روش هیدرومتری
رس ()%

60

سیلت ()%

5

ماسه ()%

89

sandy

خصوصیات شیمیایی ماسهبادی ریگ بلند کاشان
)EC(dS/m

2/94

pH

7/6

SAR

1/9

(%) OM

0/8

جدول  .2نتایج مقایسۀ ویژگیهای فیزیکی در خاکپوشهای مختلف با استفاده از آزمون دانکن
منبع تغییرات

درجه آزادی

مقاومت فروروی

5

مقاومت برشی

5

نفوذپذیری

5

مجموع مربعات
**

11/8

**6/3
**

12/09

** نشاندهند وجود اختالف معنیدار در سطح  5درصد

شرکل ( )3میرزان مقاومرت فرروروی خاکپوشهرای
مختلرف را نشران مریدهرد .میرزان مقاومرت فرروروی
خاکپوشهای مالس و لیکور سیاه دوالیه بره ترتیرب 9/8
و  7/8کیلو نیوتن بر مترمربع است .این دو نوع خاکپوش
اختالف معنی داری با یکدیگر و نیز با شراهد (آب) دارنرد.
بهطوریکه خراکپوش مرالس دوالیره  9/8برابرر و لیکرور
سیاه  7/8برابر مقاومرت فرروروی را در مقایسره برا شراهد
افزایش داد .تأثیر نوع خاکپوش بر میزان مقاومت برشری
خاکپوشها در حالت اشباع در شکل ( )4نشان داده شده
است .با توجه به شکل ( )5میزان مقاومت برشی در حالت
اشررباع خاکپوشهررای دوالیرره مررالس ،شرراهد (آب)،
لیکورسیاه و یک الیه مالس ،شاهد (آب) و لیکور سیاه به
ترتیب برابر با  3/3 ،3 ،14و  0/33 ،14و صفر کیلو نیروتن
بر مترمربع است؛ که در آن خاکپوش مرالس (یکالیره و
دوالیه) دارای بیشترین مقاومت برشی و لیکرور بره همرراه

شاهد کمترین مقاومت برشی در حالت اشباع میباشند .در
حالررت خشررک نیررز خرراکپوش مررالس دارای بیشررترین
مقاومت برشی میباشد .مقایسۀ میانگین مقاومرت برشری
نشان میدهد که تفاوت معنیداری بین خاکپوش مرالس
و خرراکپوش لیکررور و شرراهد وجررود دارد ولرری اخررتالف
معنرریداری در حالررت خشررک و اشررباع مقاومررت برشرری
تیمارها وجود ندارد (شکل .)5
شکل ( )6میرزان سررعت نفوذپرذیری خاکپوشهرای
مختلف نسبت به آب و جدو ( )3پارامترهای نفروذ مرد
کوستیاکوف در خاکپوشهای مختلف را نشان میدهرد.
سرعت نفوذ در خاکپوش لیکرور یکالیره در مقایسره برا
خاکپوش مالس و شاهد (آب) ،دارای اختالف معنیداری
است درحالیکه با افزایش ضخامت ،سرعت نفروذ کراهش
یافته است .سرعت نفروذ در خراکپوش لیکرور ،مرالس و
شاهد یکالیه بره ترتیرب  3/8 ،5/8و  5/4سرانتیمترر برر
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و  5/2سانتیمتر بر دقیقه میباشند.

دقیقه و با افزایش ضخامت به ترتیرب خراکپوش لیکرور،
مالس و شاهد دوالیه دارای سرعت نفوذی برابرر 4/2 ،3/7

12
a

10

6
c

c

4

d

مقاومت فشاری ()KN/m2

b

8

2

d

0
یک الیه

دو الیه

دو الیه

شاهد

یک الیه

دو الیه

مالس

یک الیه
لیکور

مالچ های مختلف
شکل  .3نمودار مقایسۀ میانگین مقاومت فروروی در تیمارهای مختلف

18
a

16

a

12
10
8
6

b

b

4

b

b

2

0
یک الیه

دوالیه
شاهد

دوالیه

یک الیه
مالس
مالچ های مختلف

یک الیه

دوالیه
لیکور

شکل  .4نمودار مقایسۀ میانگین مقاومت برشی در حالت اشباع در تیمارهای مختلف

مقاومت برشی () KN/m2

14
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a

a

b
b

یک الیه

دو الیه

دو الیه

شاهد

یک الیه

b

b

دو الیه

یک الیه

مالس

مقاومت برشی ()KN/m2

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

لیکور

مالچ های مختلف
شکل  .5نمودار مقایسۀ میانگین مقاومت برشی در حالت خشک در تیمارهای مختلف

جدول  .3پارامترهای نفوذ مدل کوستیاکوف در خاکپوشهای مختلف

یکالیه

دوالیه

دو الیه

یک الیه

لیکور سیاه

0/4846

27/9

مالس

0/1397

57/45

شاهد (آب)

0/4016

34/76

لیکورسیاه

0/4109

27/82

مالس

0/2103

53/48

شاهد (آب)

0/3997

34/70

a
d

شاهد

دو الیه

e

e

یک الیه

دو الیه

مالس

یک الیه
لیکور

مالچ های مختلف
شکل  .6نمودار مقایسۀ میانگین سرعت متوسط نفوذ آب در تیمارهای مختلف

7
6
5
4
3
2
1
0

سرعت متوسط نفوذ آب () cm/min

c

b

نوع خاکپوش

a

k

بررسی رفتار مکانیکی ماسهبادی تحت تأثیر استفاده از...

 .4بحث و نتیجهگیری
نوع و ترکیب خاکپوش مه ترین عواملی هستند کره
مقاومت خاکپوش را در برابر تنشهای وارد شده تعیرین
میکننرد .مقاومرتهرای برشری و فرروروی از مهر تررین
رفتارهررای مکررانیکی خرراک برره شررمار میرونررد ].[29
آزمایشهای انجامشده بر روی ماسههای ریگ بلند کاشان
نشان داد که وجود پوشش خراکپوش منجرر بره افرزایش
مقاومت برشی و فروروی شده است .بهطوریکه با افزایش
الیه به هرر کردام از تیمارهرا ،مقردار مقاومرت فرروروی و
مقاومت برشی افزایش پیدا کررده اسرت .نترایج حاصرل از
تجزیهوتحلیل آماری این پژوهش تأیید نمود بین مقاومرت
فروروی و مقاومت برشی تیمار شاهد و تیمار خاکپوشها
در سطح  95درصد تفاوت معنیدار وجرود دارد ،بنرابراین
خاکپوشها نقش مؤثری در افرزایش مقاومرت فرروروی و
مقاومت برشری ماسره دارنرد .میرزان مقاومرت فرروروی و
برشی تیمار مالس و لیکور سیاه نیز نشان میدهد که این
دو خاکپوش اختالف معنیداری در سطح  5درصد با ه
دارند .بیشترین مقاومت فروروی و برشی مربوط بره تیمرار
مالس است بهرونهای که مقاومت فرروروی را  9/8برابرر و
مقاومت برشی را  14برابر نسبت بره شراهد افرزایش داده
است .هنگامیکه چسبندری افزایش مییابد ،ویژریهرای
ذرات منفرد ک اهمیت میشوند و مقاومت برشری خراک
چسبنده میتواند جداسازی ذرات خاک را تحت تأثیر قرار
دهد ] .[35مالس به دلیل خاصیت چسربندری و خرواص
شررریمیایی از جملررره  )5/3( pHو  )2/9( ECمناسرررب
میتواند بهصورت ترکیبی با سرایر خاکپوشهرا اسرتفاده
رردد تا عالوه برر افرزایش چسربندری ذرات بره همردیگر
سبب بهبود خواص فیزیکی و شیمیایی ماسه رردد [6] .و
] [29 ،28افزایش مقاومت فرروروی خراک را ه زمران برا
افرزایش ضرخامت آن نشران دادنرد [3] .و ] [9نیرز نشران
دادند که اثرر متقابرل خاکپوشهرای مختلرف و الیره برر
میررزان مقاومررت برشرری و فررروروی در سررطح  1درصررد
معنیدار است ،بهطوریکره در ایرن تحقیرق نیرز افرزایش
ضخامت باعث افزایش مقاومت برشی و مقاومرت فرروروی
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ماسه شده است ،افزایش ضخامت خاکپوش باعرث نفروذ
بیشتر ذرات آن در بستر ماسره مریشرود ] [39] .[11نیرز
نشان داد اندازهریریهای مقاومرت فرروروی مرالچ رزیرن،
پلیمری ،نفتی ،معدنی و بیوپلیمری بره ترتیرب بیشرترین
مقاومت را نسبت به سایر مالچها و نمونرۀ شراهد داشرتند.
بنابراین مقاومت برشی الیۀ رویی خاک مریتوانرد همران
مقاومت اصطکاکی ناشری از لغزیردن ذرات روی همردیگر،
حرکت غلتک مانند بین دانههای مجاور و قفل شدن دانهها
در یکدیگر باشد .همینطور پیوندهای شیمیایی بین ذرات
رس خاک باعث چسبندری و مقاومت در برابر نیرو و تنش
وارده میرردد ] .[32افزایش مقاومت الیۀسطحی خاک در
مقابل تنش برشی جریان براد ،عراملی کلیردی در کراهش
فرسایشپذیری است .ازاینرو ،اساس بسیاری از روشهای
کنتر فرسایش خاک مورد استفاده در حا حاضر ،مبتنی
بر تثبیت و تقویت خصوصیات سطحی خاک است .در این
رابطه ،شکلریری پوستۀ فیزیکی به شدت میتواند خطرر
فرسایش بادی را کاهش دهد ] .[14نتایج پرژوهش حاضرر
به صورت آزمایشگاهی نشان داده است که افزایش مرالس
موجب افزایش مقاومت برشی و فرروروی رردیرده اسرت و
میتواند شرایط قابرل قبرولی را از نظرر مقاومرت برشری و
فروروی در سطح تپههای ماسهای ایجاد کند.
مناطق بیابانی با کمبود آب و رطوبرت مواجره اسرت و
بهمحض ورود آب ،تبخیر شده و یا با سرعت زیاد به درون
ماسهها نفوذ کررده و از دسرترس ریراه خرار مریشرود،
بنابراین سرعت نفوذ مناسب و نگهداشت آب قابلدسترس
ریاه ضروری میباشرد .بره موجرب ایرن آزمرایش سررعت
نفوذپرذیری آب در شاهد بیش از  5سانتیمتر برر دقیقره
میباشد .این ضرریب در نمونههای مرالچ مرالس و لیکرور
سیاه با اخرتالف کمرری در حررد سررعت نفوذپرذیری در
ماسه بود که حکایت از ایرن دارد کره ایرن ماده هیچرونره
اثرر منفری معنرریداری در کرراهش سررعت نفوذپرذیری
ایجاد نمیکند؛ که برا نترایج ] [23و ] [7هر خروانی دارد.
نتایج این پژوهش بهصورت آزمایشگاهی نشان داده اسرت
که اسرتفاده از مرالس و لیکرور موجرب افرزایش مقاومرت
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فرروروی و برشری رردیرده اسررت و افرزودن لیکرور باعررث
افزایش سرعت نفوذ رردیده است و میتواننرد در تثبیرت
ماسههای روان مؤثر باشند .در این تحقیق مالچ مالس بره
دلیررل داشررتن مقاومررت فررروروی و برشرری و نفوذپررذیری
مناسررب بهترررین نرروع مررالچ تشررخیص داده شررده اسررت.
ازآنجاکه مواد به کار برده شده در این تحقیق از نوع مرواد
طبیعی و آلری مریباشرد و از سروی دیگرر از مزیرتهرای
زیستمحیطی ،سهولت استفاده و در دسترس بودن منابع
برخوردار است ،باوجوداین بهمنظور بهینه نمرودن شررایط
اجرایی ،نیازمند آزمایشهای بیشتر در مقیراس صرحرایی
است.

پیشنهادها
 .1پیشنهادهای پژوهشی
 مررالس برره دلیررل خاصرریت چسرربندری و خررواصشیمیایی ( pHو  )ECمناسب میتواند بهصورت ترکیبی با
سایر مالچها استفاده رردد تا عالوه بر افزایش چسربندری
ذرات به همدیگر سبب بهبود خواص فیزیکی و شریمیایی
ماسه رردد.
 در ایرن پرژوهش برخری از شراخصهرا و معیارهررایمربوط به مالچها مورد بررسی قرار ررفت .ازآنجاکره بررای
تعیین عملکرد و مناسب بودن مالچها معیارهرای دیگرری
نیرز وجررود دارد کره برررای هرر مرروقعیتی در نظرر ررفترره
میشوند ،پیشنهاد میرردد که مواردی مانند مانردراری و
وضعیت پایرداری مرالچهرا در برازههرای زمرانی مختلرف،
مقاومت مالچها در برابرر ترنشهرای سررما و ررمرا ،اشرعۀ
ماوراءبنفش خورشید و شستشوی مالچ برهوسریلۀ آب نیرز
مورد بررسی قرار ریرد.
 پیشنهاد میرردد مالچها با غلظرت بیشرتر (غلظتریبیشتر از  )0/3نیز مورد بررسی قرار ریرند.
 پیشنهاد میرردد که مقدار سطوح بیشتر نیرز مروردبررسی قرار ریرند.

 .2پیشنهادهای کاربردی
 ازآنجاکه ممکن است نترایج آزمایشرگاهی بره دلیرلشرایط کنتر شده و احتیاط بیشتر در پاشش مالچهرا ،برا
نتایج مطالعات رسرترده در سرطح عرصره تفراوت داشرته
باشرد ،پیشررنهاد مریرررردد جهررت اعتبراردهی برره نتررایج
بررسیهای آزمایشگاهی ،آزمایشهای مشرابهی در سرطح
عرصههای طبیعی صورت ریرد.
 لیکور سیاه پساب فرایند کرافت کارخانههای چوب وکاغذ است .این ماده به علت رنرگ سریاه آن بره ایرن نرام
معروف شده است .یکی از مشکالت اساسی این کارخانهها،
دفرع ایرن پسراب مریباشرد کره میتوانرد بررای صرنایع
کاغذسازی مشکالت زیستمحیطی فراوانی ایجاد کند هرر
چند مقداری از آن بازرردانی میشود و دوباره وارد فرآیند
جداسازی مرواد لیگنینری از الیراف مریشرود؛ امرا نکتره
قابلتوجه در این پساب وجود عناصرری از قبیرل سردی ،
روررد ،کربن ،هیدروژن و اکسیژن میباشد .چنین به نظر
میرسد که میتوان این ماده را با توجه بره وجرود عناصرر
ذکرشده در آن بهعنوان یک اصالحکنند خراک اسرتفاده
کرد؛ اما از سوی دیگر با توجه به اینکه لیکور سیاه پساب
صنعتی است انتظار میرود که دارای عناصر سنگینی باشد
که از لحرا زیسرتمحیطی و جنبرههرای سرالمت مضرر
باشند .استفاده بهجا و مناسب بر اسراس تحقیقرات علمری
میتواند نهتنها راهی را برای دفع مطمئن این پساپ فراه
کند بلکه میتواند آن را به یک ماد آلری مناسرب جهرت
بهبود خصوصیات کیفی خاک تبدیل کند.
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