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بررسی اثر پلیمر پلیوینیلاستات ،زغال زیستی اسیدی و هیدروژل سلولز کاه
گندم بر ظرفیت نگهداشت آب در خاک شنی
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فاطمه نورعلیوند ،1احمد فرخیانفیروزی

تاریخ پذیرش)1398/10/7 :

(تاریخ دریافت1398/06/11 :

چکیده
بحران خشکسالی ،ضرورت صرفهجویی و کاربرد بهینه آب را در بخش کشاورزی بیش از پیش نشان میدهد .یکی از
راهکارهای استفاده بهینه از منابع آب و حفظ آن کاربرد مواد آلی و جاذبهای طبیعی و مصنوعی است .هدف از انجام این
پژوهش بررسی اثر پلیمر پلیوینیلاستات ،زغال زیستی کاه گندم و هیدروژل سلولز کاه گندم بر نگهداشت رطوبت ( در
مکشهای  500 ،300 ،100 ،33و  1500کیلوپاسکال) ،جرم ویژه ظاهری ،پایداری خاکدانهها و مقدار کربن آلی خاک
شنی بود .بدین منظور آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی در سه تکرار اجرا شد .خاک شنی از کانون گرد و
غبار جنوب شرق اهواز نمونهبرداری شد .فاکتورها شامل ( )1نوع اصالح کننده (پلیمر پلیوینیلاستات ،هیدروژل کاه گندم
و زغال زیستی کاه گندم) )2( ،غلظت اصالح کننده (پلیمر پلیوینیلاستات :پنج و  10گرم بر لیتر ،زغال زیستی و
هیدروژل سلولز :یک و سه درصد وزنی و ( )3زمان ( 63 ،42 ،21و  126روز) بودند .نتایج نشان داد که تمام تیمارهای
آزمایشی مقدار نگهداشت رطوبت خاک را در همهی مکشها بصورت معنیدار ( )p<0/01افزایش داد .افزودن مواد اصالح
کننده جرم ویژه ظاهری را کاهش و پایداری خاکدانه و کربن آلی را افزایش داد .کمترین مقدار جرم ویژه ظاهری در تیمار-
های هیدروژل و زغال زیستی در زمان  126روز و در تیمار پلیمر پلیوینیلاستات در زمان  21روز مشاهده شد .بیشترین
مقدار کربن آلی و پایداری خاکدانه در تیمار هیدروژل در زمان  126روز مشاهده شد .در تیمار هیدروژل با گذشت زمان،
پایداری خاکدانه و نگهداشت رطوبت افزایش یافت .اما نگهداشت رطوبت تیمار پلیمر پلیوینیلاستات با گذشت زمان
کاهش یافت .بیوپلیمر جاذب رطوبت جایگزین مناسبی برای پلیمرهای سوپر جاذب مصنوعی است؛ زیرا عالوه بر افزایش
نگهداشت رطوبت و مواد آلی خاک سبب افزایش پایداری خاکدانهها نیز گردید.
واژه های کلیدی :بیوپولیمر ،پلیمر سنتزشده ،خاک شنی ،ساختمان خاک ،نگهداشت آب
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ایجاد شبکه در سطح و پل بین ذرات خاک سبب
چسبیده شدن آنها به یکدیگر میشوند ( Al-Khanbashi
 .)& Abdalla, 2006کاربرد مواد پلیمری سوپرجاذب
سبب کاهش هدایت هیدرولیکی و افزایش ظرفیت
نگهداری آب در خاکهای شنی میشود که در کاهش
تلفات آب از طریق آبشویی ( Taban & Movahedi
 )Naini, 2006و بهبود شرایط رشد گیاهان در مناطق
خشک بسیار مهم میباشند .نتایج پژوهش سیواپاالن
( )Sivapalan, 2006نشان داد که افزودن  0/03درصد
وزنی پلیمر پلیاکریلآمید به خاک شنی باعث افزایش
بازده مصرف آب گردید .همچنین در دهه اخیر استفاده از
زیست توده کربن شده و یا زغال زیستی نیز به عنوان
یک گزینه مؤثر برای بهبود ویژگیهای فیزیکی خاک
( )Glaser et al., 2002مورد توجه پژوهشگران آب و
خاک قرار گرفته است .زغال زیستی ترکیبی غنی از
کربن است که از طریق تجزیه گرمایی هر نوع زیست
توده تحت شرایط بدون اکسیژن یا حضور جزئی آن
بدست میآید ( .)Lehmann & Joseph, 2009زغال
زیستی به علت تخلخل و سطح ویژه باال ،میتواند
ویژگیهای فیزیکی (ساختمان خاک ،توزیع اندازه ذرات
و جرم ویژه ظاهری) و هیدرولیکی خاک (مانند ظرفیت
نگهداشت آب خاک و هدایت هیدرولیکی) را تغییر دهد
( .)E. Brantley et al., 2015نتایج پژوهش نواک و
همکاران ( )Novak et al., 2012نشان داد که زغال
زیستی به علت تخلخل باال به طور مستقیم و از طریق
افزایش ماده آلی خاک به طور غیرمستقیم رطوبت قابل
دسترس را افزایش میدهد .نتایج تحقیقات متعدد نیز
نشان داد که افزودن زغال زیستی به خاک باعث کاهش
جرم ویژه ظاهری خاک میشود (Kumar et al., 2013
.)Hardie et al., 2014, Lehmann & Joseph, 2009,
نتایج پژوهش پریرا و همکاران ()Pereira et al., 2012
نشان داد افزایش  12درصد وزنی زغال زیستی به خاک
شنی ،میتواند ظرفیت نگهداشت رطوبت را در پتانسیل-
های ماتریک کمتر از  -6کیلوپاسکال افزایش دهد .با
توجه به افزایش مشکالت زیست محیطی مرتبط با
پلیمرهای مصنوعی ،تمایل به استفاده از پلیمرهای سنتز
شده از منابع تجدیدپذیر (مانند نشاسته یا سلولز)
افزایش یافته است .مزایای استفاده از این پلیمرهای
زیستی در مقایسه با پلیمرهای نفتی ،پایداری ،تجزیه

مقدمه
ایران به دلیل کمبود ریزشهای جوی ساالنه و نامناسب
بودن پراکنش زمانی و مکانی بارندگی ،همواره با مشکل
کمبود آب مواجه است .براساس مطالعات انجام شده،
متوسط بارندگی در ایران در حدود  224میلیمتر در
سال است که این مقدار کمتر از یک سوم بارندگی
ساالنه جهان میباشد؛ از سوی دیگر ،مقدار تبخیر و
تعرق در حدود سه برابر متوسط جهانی است
( .)Chitsazan & Akhtari, 2006یکی از راهکارهای
استفاده بهینه از منابع آب و حفظ آن ،افزودن مواد آلی
و جاذبهای رطوبت اعم از نوع طبیعی (مواد آلی قابل
تجزیه) و مصنوعی (پلیمرهای شیمیایی) است .امروزه
اهمیت مواد آلی در اصالح ویژگیهای فیزیکی خاک
مانند تخلخل ،هدایت هیدرولیکی ،ساختمان و نگهداری
رطوبت به خوبی شناخته شده است .ماده آلی با بهبود
شرایط خاکدانهسازی ،وضعیت تخلخل و نفوذپذیری
خاک ،عنصر اصلی برای حاصلخیزی خاک محسوب می-
شوند .عالوه بر این ،ظرفیت نگهداشت آب در خاک
( 1)WRCشاخص بالقوه کیفیت و بهرهوری خاک است
که به وسیله رابطه غیرخطی بین رطوبت حجمی خاک و
پتانسیل ماتریک نشان داده میشود که به توزیع منافذ
خاک وابسته است و تا حد زیادی توسط اندازه ذرات
خاک (بافت) ،ساختمان خاک (خاکدانهسازی) و مقدار
ماده آلی خاک تنظیم میشود ( Verheijen et al.
 .)2009اصالح خاک با مواد آلی یا شیمیایی ،میتواند
ویژگیهای خاک را تغییر داده و ظرفیت نگهداشت آب
در خاک را افزایش دهد .به طور کلی به مواد طبیعی یا
مصنوعی که بتواند پوشش محافظی به صورت یک الیه
مجزا و گسترده روی زمین ایجاد نماید و سطح خاک را
از گزند عوامل مختلف از جمله باد ،باران و غیره مصون
دارد ،خاکپوش گفته میشود (رفاهی .)1388 ،در این
روش مواد آلی نظیر پلیمرها ،کاه و کلش ،زغال زیستی،
مواد نفتی و یا سایر مواد بر روی سطح خاک قرار داده
شده و به این ترتیب منجر به اصالح خاک و پایداری
خاکدانه میگردد .کاربرد پلیمرها در خاک یک روش
جدید برای بهبود ساختمان خاک است .مواد پلیمری با

1. Water retention capacity

145

جلد  ،8شماره  ،3پاییز 1399

تحقیقات کاربردی خاک

خاک ارائه گردیده که اکثر این روشها ،هزینه بر بوده و
یا از نظر مسائل زیست محیطی کارایی چندانی نداشته
است .در بخش کشاورزی بقایای گیاهی و ضایعات به
حجم زیاد تولید میشوند که عمدت ًا از سلولز و لیگنین
تشکیل شدهاند که به علت تجدیدپذیری ساالنه و
فراوانی باال ،ماده اولیه مناسبی برای تولید بیوپلیمر می-
باشند .از طرفی خاکهای شنی به علت سطح ویژه کم
دارای ظرفیت محدودی برای نگهداری آب هستند
( )Lehmann & Joseph, 2009که استفاده از چنین
اصالح کنندههایی عالوه بر افزایش ماده آلی منجر به
حفظ رطوبت و بهبود ساختمان خاک میگردد .باتوجه
به اینکه مطالعات اندکی در این زمینه صورت گرفته
است ،این تحقیق با هدف بررسی اثر پلیمر پلیوینیل-
استات ،زغال زیستی اسیدی و هیدروژل سلولز کاه گندم
بر جرم ویژه ظاهری ،مقدار کربن آلی ،پایداری خاکدانه
و نگهداشت رطوبت در خاک در مکشهای مختلف (
صفر 5 ،3 ،1 ،0/3 ،و  15بار) در خاک شنی در چهار
زمان ( 63 ،42 ،21و  126روز) انجام شد.

زیستی و ترکیبات غیرسمّی آنهاست (
 .)2000; Weerawarna, 2009هیدروژلهایی که از الیاف
گیاهی تهیه میشوند دارای شبکه پلیمری سه بعدی
میباشند و توانایی باالیی برای جذب و نگهداری آب در
ساختار سه بعدی خود دارند ( .)Hu et al., 2010از میان
پلیمرهای مشتق شده از منابع تجدیدپذیر ،سلولز به
عنوان ماده خام در تولید پلیمرهای سوپر جاذب زیست
تخریبپذیر اولویت دارد ،زیرا ارزانترین و فراوانترین
پلیمر طبیعی روی زمین است (.)Kono & Fujita, 2012
هیدروژل سلولز و سیستم شبکه پلیمری از گروههای
هیدروفیلی کربوکسیل ترکیب شده با مولکولهای آب
تشکیل شده است .به طور کلی آنها از یک شبکه
زنجیرههای پلیمری تشکیل شدهاند که برای جلوگیری
از انحالل به یکدیگر متصل هستند .معموالً گروههای
عاملی یونی در طول زنجیرههای پلیمری برای افزایش
نفوذ آب در شبکه وجود دارند (.)Raju et al., 2003
هیدروژل در نزدیکی ریشه به خاک متصل شده و وقتی
آب از طریق آبیاری یا باران به خاک اضافه میشود ،آب
را جذب و حفظ میکند .بنابراین از هدر رفتن ناگهانی
آب به دلیل تبخیر و زهکشی جلوگیری میکند .با
خشک شدن خاک ،هیدروژل آب ذخیره شده را به طور
مداوم از طریق فرآیند انتشار ،آزاد میکند و خاک یا
بستر را در طول دورههای طوالنی مرطوب نگه میدارد
( .)Demitri et al., 2013در پژوهشی زو و همکاران ( Xu
 )et al., 2015گزارش دادند که کاربرد هیدروژل پلی-
اکریلآمید و هیومیک اسید ،باعث کاهش جرم ویژه
ظاهری ،هدایت هیدرولیکی اشباع و مقاومت نفوذی و
افزایش خاکدانهسازی و تخلخل در خاکهایی با بافت
شنیلومی میشود .مونتسانو و همکاران ( Montesano et
 )al., 2015از  ،0/5 ،0یک و دو درصد وزنی هیدروژل
سلولز به منظور بررسی توانایی هیدروژل در تغییر
خصوصیات نگهداشت آب خاک و رشد گیاه استفاده
کردند .نتایج نشان داد که دو درصد وزنی هیدروژل
رطوبت ظرفیت زراعی را در مقایسه با خاک شاهد
افزایش داد و مقدار رطوبت در نقطه پژمردگی برابر با
رطوبت ظرفیت زراعی خاک شاهد بود .از آنجا که
رطوبت خاک یکی از مهمترین عوامل مؤثر در کاهش و
کنترل فرسایش بادی است ،در سالهای اخیر روشهای
متعددی برای کنترل فرسایش بادی و حفظ رطوبت در
Stahl et al.,

مواد و روشها
این پژوهش به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح
ال تصادفی انجام شد .فاکتورها شامل اصالح کننده
کام ً
(پلیمر پلیوینیلاستات ،زغال زیستی اسیدی و هیدروژل
سلولز کاه گندم) ،غلظت اصالح کننده (دو سطح) و زمان
( 63 ،42 ،21و  126روز) بودند .خاک مورد مطالعه از
جنوب شرق اهواز (کانون گردوغبار شماره  4جنوب
شرق اهواز) نمونهبرداری شد .کانون گردوغبار جنوب
شرق اهواز از فاصله حدود  25کیلومتری جنوب شرقی
شهر اهواز آغاز و در امتداد بزرگراه اهواز -ماهشهر در

مختصات جغرافیایی  48 ,47تا  49 , 17طول

شرقی و  30 , 45تا  31 , 15عرض شمالی ادامه
مییابد.
آمادهسازی مواد اصالح کننده

تهیه زغال زیستی :زغال زیستی مورد استفاده در این
پژوهش از کاه گندم تهیه شد .مواد اولیه تهیه زغال
زیستی (کاه گندم) قبل از گرماکافت در دمای  80درجه
سلسیوس به مدت  24ساعت خشک شد و سپس به
منظور تسهیل فرآیند تجزیه به قطعات کوچک (کمتر از
دو سانتیمتر) خرد شد .سپس نمونه در دمای 600
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هیدروژل سلولز کاه گندم با استفاده از روش کادوکاوا و
همکاران (Kadokawa et al., ,Kadokawa et al., 2008
 )2009و لی و همکاران ( )Li et al., 2009تهیه شد.
مخلوطی از سلولز کاه گندم و گوارگام با  10گرم از
حالل -1آلیل  3متیل ایمیدازولیوم کلرید در دمای 100
درجه سانتیگراد به مدت هشت ساعت حرارت داده شد
تا انحالل کامل انجام شده و ماده چسبناک همگن تولید
شود .پس از اتمام واکنش ،مخلوط در دمای اتاق خنک
شده و هیدروژل بدست آمده چند مرتبه با آب مقطر
شسته شد .برای بررسی مورفولوژی زغال زیستی و
هیدروژل سلولز تولید شده با استفاده از میکروسکوپ
الکترونی روبشی (SEM)1تصاویر آنها تهیه شد .تعیین
گروههای عاملی سطح زغال زیستی و هیدروژل سلولز با
استفاده از طیف سنجی مادون قرمز انجام شد .بافت
خاک به روش هیدرومتر pH ،و هدایت الکتریکی خاک
در سوسپانسیون ( 2:1خاک:آب) به ترتیب با استفاده از
 pHمتر و  ECسنج و درصد کربن آلی از روش والکلی
بلک ( )Walkly & Black, 1934اندازهگیری شد .جرم
ویژه حقیقی و ظاهری خاک بهترتیب با روشهای
پیکنومتر و حجمی اندازهگیری شد .همچنین پایداری
خاکدانه با روش الک خشک و میانگین وزنی قطر
خاکدانهها ) ،(MWD2به عنوان شاخص پایداری
ساختمان خاک (معادله  )1محاسبه شد:

درجه سانتیگراد در کوره الکتریکی تحت گاز نیتروژن
(شرایط بدون اکسیژن) با نرخ افزایش پنج درجه سانتی
گراد در هر دقیقه به مدت سه ساعت پیرولیز شد
( .)Jingkuan et al., 2014زغال زیستی تولید شده در
محفظههای بسته در دمای اتاق برای مراحل بعدی نگه-
داری شد ( .)Mandel & Singh, 2017نتایج پژوهش چو
و همکاران ( )Chu et al., 2018نشان داد که اصالح
اسیدی زغال زیستی باعث افزایش سطح ویژه و تخلخل
زغال زیستی خواهد شد .لذا برای اصالح اسیدی زغال
زیستی از روش پنگ و همکاران ()Peng et al., 2017
استفاده شد .زغال زیستی در محلول  42/5درصد اسید
فسفریک با نسبت ( 1:2اسید:زغال زیستی) به مدت 12
ساعت غوطهور شد .مخلوط زغال زیستی و اسید در آون
در دمای  60درجه سانتیگراد خشک شد و به مدت دو
ساعت در دمای  600درجه پیرولیز شد .پس از سرد
شدن در دمای اتاق ،به منظور حذف اسید فسفریک
اضافی ،زغال زیستی اصالح شده با آب دیونیزه شسته
شد و به مدت  24ساعت در دمای  105درجه سانتی-
گراد در آون خشک شد .سطح ویژه زغال زیستی قبل و
بعد از اصالح شیمیایی به روش تیتراسیون با
هیدروکسید سدیم ()Sears, 1956; Dume et al., 2016
اندازهگیری شد.
استخراج سلولز از کاه گندم

()1

استخراج سلولز از کاه گندم به روش سان و همکاران
( )Sun et al., 2004انجام شد .ابتدا  20گرم کاه گندم
ال خشک عبوری از مش  60و باقیمانده روی مش
کام ً
 ،80درون ارلن با  400میلیلیتر محلول یک درصد
سدیم هیدروکسید به مدت یک ساعت جوشانده شد و
پس از صاف کردن و شستشو با آب مقطر ،در داخل ارلن
به همراه  440میلیلیتر مخلوط استیک اسید (80
درصد) و نیتریک اسید ( 67درصد) با نسبت  10به  1به
مدت  30دقیقه در دمای 120درجه سلسیوس جوشانده
شد .پس از پایان زمان واکنش و سرد شدن نسبی
مخلوط ،خمیرهای سلولزی به دست آمده صاف شد و تا
خنثی سازی کامل با آب مقطر شستشو داده شدند و در
آون در دمای  70درجه سلسیوس به مدت  24ساعت به
طور کامل خشک شدند.

X iW i

n
i 1

MWD  

که در آن  Xiمیانگین قطر خاکدانهها روی هر الک
(میلیمتر) و  Wiجرم خشک خاکدانهها در هر کالس
اندازه بر حسب گرم به وزن کل خاک ( 50گرم) می-
باشد .برای اندازهگیری نگهداشت رطوبت در خاک شاهد
و تیمارها ،در پایان دوره آزمایش ( 63 ،42 ،21و
126روز) از دستگاه صفحات فشاری استفاده شد و مقدار
نگهداشت رطوبت در نمونهها در مکشهای ،100 ،33
 500 ،300و  1500کیلوپاسکال اندازهگیری شد.
مورفولوژی و گروههای عاملی سلولز و زغال زیستی
تولید شده توسط  SEMو  FTIRتعیین شد.

)1. Scanning Electron Microscopy (SEM
2.. Mean Weight Diameter

تهیه هیدروژل سلولز کاه گندم
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کننده (زغال زیستی اسیدی کاه گندم ،پلیمر پلیوینیل
استات و هیدروژل سلولز) ،غلظت اصالح کننده (سه
سطح) و زمان ( 63 ،42 ،21و  126روز) بودند .نمودارها
با برنامه  Excelرسم شدند.

بررسی اثر اصالح کنندهها بر برخی ویژگیهای فیزیکی
خاک

سه اصالح کننده (پلیمر پلیوینیلاستات ،زغال زیستی و
هیدروژل کاه گندم) با دو غلظت و چهار زمان مختلف
 63 ،42 ،21و 126روز ( )Jien & Wang, 2013در سه
تکرار برای هر تیمار ،در مجموع  72نمونه ،برای ارزیابی
جرم ویژه ظاهری ،مقدار کربن آلی ،پایداری خاکدانهها و
نگهداشت رطوبت در مکشهای مختلف در یک خاک
شنی مورد بررسی قرار گرفتند .تیمارهای مورد بررسی
شامل ،تیمار شاهد (بدون اصالح کننده) ،پلیمر پلی
وینیلاستات در دو غلظت پنج و  10گرم بر لیتر ( P1و
 ،)P2زغال زیستی اسیدی کاه گندم با دو غلظت یک و
سه درصد وزنی خاک خشک ( B1و  )B2و هیدروژل کاه
گندم با دو غلظت یک و سه درصد وزنی خاک خشک
( C1و  )C2بودند .خاک مورد مطالعه در ظروف
پالستیکی با ابعاد  220 × 130 × 50میلیمتر ریخته
شد .زغال زیستی و هیدروژل با خاک مخلوط شد سپس
با اسپری آب روی سطح خاک رطوبت در حد  75درصد
ظرفیت زراعی ثابت نگهداشته شد .پلیمر پلیوینیل
استات نیز به صورت یکنواخت اسپری شد.

نتایج و بحث
خاک مورد مطالعه دارای بافت شنی و  pHقلیایی ()8/4
است .تخلخل و کربن آلی خاک به ترتیب  27و 0/029
درصد و جرم ویژه ظاهری  1/74گرم بر سانتیمتر
مکعب میباشد .تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی
( )SEMهیدروژل سلولز و زغال زیستی در شکل ()1
نشان داده شده است .سطح زغال زیستی (شکل -1
الف) دارای خلل و فرج درشت ،بصورت حفرههای النه
زنبوری میباشد .این شبکه النه زنبوری در واقع بیانگر
شکلگیری بهتر اسکلت کربن در ساختار زغال زیستی
است ( .)Ghani et al., 2013رها شدن گازها از سطح
زغال زیستی اصالح شده ،به علت واکنش اسید فسفریک
با گروههای عاملی اکسیژندار زغال زیستی ،منجر به
تشکیل منافذ ریز و افزایش سطح ویژه میشود ( Peng et
 .)al., 2017, Chu et al., 2018اصالح بیوچار سبب شد
سطح ویژه آن از  45/4به  221متر مربع بر گرم برسد.
تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی هیدروژل سلولز
(شکل  -1ب) نشان میدهد که ساختار سوزنی شکل
الیاف سلولز پس از تهیه هیدروژل حفظ شده و تخلخل
افزایش یافته است .تجمع الیاف در طول فرآیند تهیه
هیدروژل رخ نداده است.

تجزیه و تحلیل آماری

به منظور بررسی اثر اصالح کنندهها بر خصوصیات خاک
آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی
اجرا شد .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرم
افزار  SPSSانجام شد .آزمون مقایسه میانگینها به روش
چند دامنهای دانکن انجام شد .فاکتورها شامل اصالح

شکل  -1تصویر  SEMزغال زیستی (الف) و هیدروژل سلولز (ب)
)Figure 1. SEM image of the biochar (a) and cellulose hydrogel (b
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های  CH2است .)Biswal & Singh, 2004( .مقادیر اوج
 1054 ،1165و  1045بر سانتیمتر مربوط به ارتعاشات
کششی  C-Oو  C-Cاست ( .)Sun, 2002افزایش قله
جذب در  897/92بر سانتیمتر به دلیل پیوندهای -β
گلیکوزیدی بین حلقههای گلوکزی سلولز است .در شکل
( -2ب) طیف جذبی  3417/23بر سانتیمتر مربوط به
ارتعاشات گروه  -OHو  1634/56بر سانتیمتر مربوط به
گروه  O=Cکربوکسیلها یا ترکیبات آروماتیک  C=Cمی-
باشد .ارتعاشات مربوط به  P=Oدر طیف جذبی
 1005/81بر سانتیمتر مشاهده شد .گروههای فسفات با
مکانهای دارای کربن فعال مرتبط شده و میزان فسفات
موجود در زغال زیستی اصالح شده با  H3PO4را افزایش
دادند (.)Sahin et al., 2017

نتایج مربوط به طیفسنجی مادون قرمز مربوط به
هیدروژل سلولز و زغال زیستی در شکل ( )2نشان داده
شده است .برای بررسی پیوندهای شیمیایی و گروههای
عاملی موجود در جاذبها از دستگاه طیفسنج مادون
قرمز استفاده شد که بر اساس امواج ارسالی از سطح
نمونه ،گروههای عاملی و نوع پیوندها را مشخص میکند.
پیکهای مشخصه سلولز در شکل ( -2الف) عبارتند از
یک پیک پهن در طول موج 3417/23 cm-1که مربوط به
گروه  -OHمیباشد که آبدوستی سلولز با توجه به
همین باند پهن مشخص میشود .طیف جذبیcm-
 2917/941را میتوان به ارتعاشات پیوندهای C-H
نسبت داد .حضور یک طیف جذبی قوی درcm-
 1633/691وجود گروه عاملی  COO-را تأیید میکند.
طیف جذبی  1400/27cm-1مربوط به ارتعاشات پیوند-

شکل  -2طیف مادون قرمز هیدروژل سلولز (الف) و زغال زیستی اسیدی (ب)
)Figure 2. FTIR spectrum of the biochar (a) and cellulose hydrogel (b

در مورد هر سه اصالح کننده در همره زمرانهرا تفراوت
معنیداری مشاهده شد .در تیمرارهرای زغرال زیسرتی و
هیدروژل سلولز برا گذشرت زمران درصرد کرربن آلری و
پایداری خاکدانه افزایش یافت .دو عامل مهم در تشرکیل
و پایداری خاکدانه وجود عوامل چسرباننده برین ذرات و
زمان الزم برای تأثیر این عوامل است .مواد آلی میتوانرد
بطور مستقیم به عنوان عامل اتصال دهندهی ذرات خاک
عمررل کنررد ( ،)Spaccini et al., 2002ی را بطررور غی رر
مستقیم فعالیت میکروبی خاک را افرزایش داده و باعرث
بهبود خاکدانهسازی و پایداری خاکدانهها در خاک شرود
( .)Murphy, 2015برهمکنش زغال زیسرتی و سرلولز برا
مراتریکس خراک تحرت تررأثیر فرآینردهرای شریمیایی و
بیولوژیکی قادر است باعث تشکیل و پایرداری خاکدانره-
های درشتتر ،افزایش تخلخل و نهایتاً کاهش جرم ویرژه

اثر اصالح کنندهها بر پایداری خاکدانه و درصد کربن
آلی خاک

نتایج تجزیه واریانس اثر تیمارها برر پایرداری خاکدانره و
درصد کربن آلی در جدول ( )1گزارش شده است .نترایج
ارائه شده نشان میدهد که اثرر عامرلهرای زمران ،نروع
اصالح کننده ،غلظت و اثر متقابل زمان و اصالح کننرده،
زمان و غلظت و اثر سهگانه فاکتورها در سطح یک درصد
و اثر متقابل اصالح کننده و غلظت در سطح پنج درصرد
بر میانگین وزنی قطر خاکدانه ) (MWDو درصرد کرربن
آلی معنیدار است .نتایج مقایسره میرانگین اثرر متقابرل
زمان ،نوع اصالح کننده و غلظت اصالح کننده (شکل )3
نشان میدهد تمام اصالح کنندهها در هرر چهرار فاصرله
زمانی مورد مطالعه میانگین وزنی قطر خاکدانه و درصرد
کربن آلی خاک را نسبت به خاک شاهد افزایش دادهانرد.
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مرریشررود ( .)Kenneth & Nwankwo, 2001نتررایج
پررژوهش میزوتررا و همکرراران ( )2015نشرران داد کرره در
خاک تیمار شده با سلولز ماکرو خاکدانهها در مقایسه برا
تیمار شاهد به طرور قابرل مالحظرهای افرزایش یافرت.
الخاشرا و همکراران ( )Alkhasha et al., 2018گرزارش
کردند که پلیمر پلیاکریلآمید و مخلوط پلیمرر و زغرال
زیسررتی خرمررا برره طررور قابررل ترروجهی درصررد پایرداری
خاکدانرره را در خرراک شررنیلررومی افررزایش مرریدهررد.

ظاهری شود ( .)Verheijen et al., 2010با گذشت زمران
و سست شدن پیوند ذرات با پلیوینیلاسرتات از اثرر آن
اندکی کاسته شد .بطوریکه در زمان چهرارم ،نسربت بره
زمان اول ،پایداری خاکدانه و درصد کرربن آلری کراهش
یافت .اما اختالف معنیدار با خاک شاهد در زمان چهارم
نیز مشاهده شد .اضافه کردن پلیمر به خاک برا افرزایش
واکنشهای شیمیایی و برقراری پیونردهرای یرونی برین
پلیمر و ذرات خاک باعث تشکیل خاکدانرههرای بزرگترر

جدول  -1نتایج تجزیه واریانس تأثیر نوع اصالح کننده ،غلظت اصالح کننده و زمان بر پایداری خاکدانه و درصد کربن آلی
Table 1. Analysis of variance for the effects of amendment, amendment concentration and time on aggregate
stability and organic carbon
Mean squares
Sources of variation
Df
OC
MWD
Time
3
** 0.151
**0.001
Amendment
2
**1.518
**0.059
**
Concentration
1
0.186
**0.027
Amendment ˟ Time
6
**0.215
**0.034
Concentration ˟ Time
3
**0.007
**0.003
**
Concentration˟ Amendment
2
0.094
*0.001
**
Concentration˟ Amendment˟ Time
6
0.01
**0.001
Error
56
0.00005
0
* و ** به ترتیب فاقد تفاوت معنیدار ،معنی داری در سطح احتمال 0/05و  0/01میباشند.
* Significant at P < 0.05, ** Significant at P <0.01
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شکل  -3مقایسه میانگین اثرات متقابل زمان ،اصالح کننده و غلظت بر کربن آلی و میانگین وزنی قطر ذرات (حروف غیرمشترک بر
نشاندهندهی اختالف معنیدار در سطح احتمال یک درصد است :B ،زغال زیستی :C ،هیدروژل سلولز :P ،پلیمر پلیوینیلاستات،
اندیس اول غلظت و اندیس دوم نشان دهندهی زمان است).
Figure 3. Mean test the effect of time, amendments type and concentration on organic carbon and mean
weight diameter of aggregates (non-same letter are significantly different at 1% probability level, B: Biochar,
C: Cellulose hydrogel, P: Polyvinyl Acetate polymer, the first and second subscripts are concentration and
)time, respectively
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کاهش جرم ویرژه ظراهری خراک بره علرت جررم ویرژه
ظاهری کم زغال زیستی ( 0/4گرم بر سرانتیمترمکعب)
و هیدروژل سلولز ( 0/13گرم بر سانتیمترمکعب) دور از
انتظار نبود امرا ایرن دو اصرالح کننرده عرالوه برر نقرش
مستقیم در کاهش جرم ویژه ظاهری ،میتوانند از طریق
تغییر در ترراکم ذرات خراک جررم ویرژه ظراهری آن را
کراهش دهنرد ( .)Lim et al., 2015تشرکیل و ثبرات
خاکدانهها ناشی از تجزیه مواد آلی مصرفی باعث افزایش
تخلخل و در نتیجه کاهش جرم ویژه ظاهری شده است.
بیشترین کاهش در جرم ویژه ظراهری در تیمرار پلیمرر
پلیوینیلاسرتات در زمران اول ( 21روز) مشراهده شرد.
علت این امر ناشی از جذب آب توسط پلیمرر و انبسراط
خاک است .فرآیند تورم پلیمر در حضرور آب منجرر بره
افزایش حجم خاک ،کاهش جرم ویژه ظاهری و افرزایش
تخلخل خراک مریگرردد ( .)El-hady et al., 2003برا
گذشت زمان احتماالً به علت تجزیه پلیمرر پلریوینیرل-
استات اندکی از اثر آن در خاک کاسرته شرد .در نتیجره
جرم ویژه ظاهری افزایش یافت اما اختالف معنریدار برا
خرراک شرراهد بع رد از  126روز هررمچنرران برقرررار بررود.

اثر اصالح کنندهها بر جرم ویژه ظاهری

نتایج تجزیه واریانس اثر تیمارها برر جررم ویرژه ظراهری
در جدول ( )2گزارش شده اسرت .نترایج ارائره شرده در
جدول ( )2نشان میدهد که اثر عامرلهرای زمران ،نروع
اصالح کننده ،غلظت و اثر متقابرل زمران و نروع اصرالح
کننده در سطح یک درصد برر جررم مخصرو ظراهری
معنیدار میباشد .اثر متقابل زمان و غلظت ،نروع اصرالح
کننده و غلظت و اثر سهگانه فاکتورها بر جرم مخصو
ظاهری معنیدار نشد .نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل
زمان و نوع اصالح کننده (شکل  )4نشان میدهرد تمرام
اصالح کنندهها در هر چهار فاصله زمرانی مرورد مطالعره
جرم ویژه ظاهری خاک را نسبت به خاک شاهد کراهش
دادهاند .در پلیمر پلریوینیرلاسرتات و هیردروژل سرلولز
اختالف بین زمانها از نظر آماری معنیدار بود .در مرورد
زغال زیستی اختالف معنری داری برین زمران اول و دوم
مشاهده نشد اما با زمران سروم و چهرارم از نظرر آمراری
اختالف معنیداری داشتند .بیشترین کراهش در مقردار
جرررم مخصررو ظرراهری بعررد از  126روز در تیمررار
هیدروژل (سه درصد وزنی) مشاهده شد که نسربت بره
شاهد  30درصد کاهش یافت .با گذشت زمان جرم ویرژه
ظاهری در تیمار هیدروژل و زغال زیستی کاهش یافرت.

جدول -2نتایج تجزیه واریانس تأثیر نوع اصالح کننده ،غلظت اصالح کننده و زمان بر جرم مخصوص ظاهری
Table 2. Analysis of variance for the effects of amendment, amendment concentration and time on bulk
density
Mean squares
Sources of variation
Df
Bulk Density
Time
3
**0.008
Amendment
2
**0.24
Concentration
1
**0.018
Time ˟ Amendment
6
**0.034
Time˟ Concentration
3
0ns
Amendment˟ Concentration
2
0 ns
Time˟ Amendment˟ Concentration
6
0ns
Error
56
0
 nsو ** به ترتیب فاقد تفاوت معنیدار ،معنی داری در سطح احتمال  0/01میباشند.
ns: Not significant, ** Significant at P <0.01

رطوبت در مکشهای مختلف معنیدار مریباشرد .نترایج
مقایسه میانگین اثر متقابل زمان ،اصالح کننده و غلظرت
بر درصد رطوبت حجمی در مکشهای مختلرف (برار) در
جدول ( )5نشان داده شده است.

اثر اصالح کنندهها بر نگهداشت رطوبت در خاک

نتایج تجزیه واریانس اثر تیمارها بر نگهداشت رطوبت در
مکشهای مختلف در جردول ( )3ارائره شرده اسرت .برا
توجه به نتایج گزارش شرده اثرر عامرلهرای زمران ،نروع
اصالح کننده ،غلظت ،اثر متقابرل دوگانره و اثرر متقابرل
سهگانه فاکتورهرا در سرطح یرک درصرد برر نگهداشرت
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control

Amendment
شکل  -4مقایسه میانگین اثرات متقابل زمان و اصالح کننده بر جرم مخصوص ظاهری (حروف غیرمشترک نشاندهندهی اختالف
معنیدار در سطح احتمال یک درصد است :B ،زغال زیستی :C ،هیدروژل سلولز :P ،پلیمر پلیوینیلاستات).
Figure 4. Mean test the effect of time, amendments type and concentration on bulk density (non-same letter
are significantly different at 1% probability level, B: Biochar, C: Cellulose hydrogel, P: Polyvinyl Acetate
)polymer

در این مکش با گذشت زمان مقدار رطوبت در همه
تیمارها بجز تیمارهای پلیمر پلیوینیلاستات ،افزایش
یافت .در نتیجه در تیمارهای حاوی پلیمر پلیوینیل-
استات علیرغم افزایش رطوبت در مکش 33
کیلوپاسکال نسبت به شاهد ،بعد از  126روز مقدار
افزایش نگهداشت رطوبت کمتر از زمان  21روز بود.
افزایش نگهداشت رطوبت در تیمارهای پلیمر پلیوینیل-
استات به ساختمان و خوا آبدوستی پلیمر نسبت داده
میشود .ساختمان شبکهای پلیمر پلیوینیلاستات منجر
به جذب و نگهداری بیشتر آب نسبت به نمونه شاهد
گردید .پلیمر با نگهداری آب در خاک و کاهش تبخیر به
طور قابل مالحظهای میزان آب در دسترس گیاه را
افزایش میدهد ( Naderi & Vasheghani Farahani,
 .)2006در مکشهای  500 ،300 ،100و 1500
کیلوپاسکال نیز روند مشابهی مشاهده شد و بیشترین
نگهداشت رطوبت مربوط به هیدروژل سلولز (سه درصد
وزنی) بعد از  126روز بود که نسبت به خاک شاهد به
ترتیب  3/07 ،3/08 ،2/77و  3/7برابر افزایش یافت.
نتایج مطالعات پژوهشگران ( ;Chen & Chen, 2019
 )Coello et al., 2018; Guilherme et al., 2015نشان
داد که هیدروژل سلولز ظرفیت نگهداشت آب خاک را
افزایش میدهد .افزودن پلیمرهای هیدروفیل به خاک-
های شنی با افزایش نگهداشت رطوبت ،میتواند از هدر
رفت آب در خاکهای شنی جلوگیری کند
(.)Montesano et al., 2015

با توجه به نتایج مواد اصالح کننده رطوبت اشباع را به
طور معنیداری نسبت به تیمار شاهد افزایش دادند که
علت آن ناشی از تأثیر مثبت این مواد (پلیمر پلیوینیل-
استات ،زغال زیستی و هیدروژل سلولز) در تشکیل
خاکدانهها ،بهبود ساختمان خاک و در نتیجه افزایش
تخلخل و منافذ درشت خاک میباشد .با توجه به نتایج
بدست آمده در بین تیمارهای مورد آزمایش افزودن سه
درصد وزنی هیدروژل سلولز در زمان چهارم سبب
بیشترین افزایش در مقدار رطوبت اشباع شد .در تیمار
های هیدروژل و زغال زیستی با گذشت زمان نگهداشت
رطوبت افزایش یافت اما عکس این روند در مورد پلیمر
رخ داد .بطوری که رطوبت اشباع در هیدروژل سلولز،
زغال زیستی و پلیمر در غلظت بیشتر و زمان چهارم
نسبت به شاهد ،به ترتیب  48/01 ،81/97و 16/54
درصد افزایش یافت .با گذشت زمان بقایای گیاهی در
داخل خاک تجزیه و موجب بهبود ساختمان خاک و
حفظ رطوبت در داخل خاک میگردند .زغال زیستی با
افزاش حجم منافذ خاک ،تغییر توزیع اندازه منافذ
( )Obia et al., 2016و کاهش جرم ویژه ظاهری خاک
( )Abel et al., 2013میتواند نگهداشت آب در خاک را
افزایش دهد .اما پلیمر زمانی که در سطح خاک اسپری
میشود آب خود را زودتر از دست میدهد به همین
دلیل توصیه میشود پلیمر نیز با خاک مخلوط شود .با
افزایش مکش از مقدار نگهداشت رطوبت به ازای کاربرد
مادهی اصالحی کاسته شد .مقایسه میانگینها نشان داد
که در مکش  33کیلوپاسکال مقدار رطوبت خاک در
تمام تیمارها نسبت به شاهد افزایش معنیداری داشت.
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Table 3. Analysis of variance for the effects of amendment type, amendment concentration and time on
moisture retention at different suctions
Mean of squares
Sources of variation

Df

Time
Amendment
Concentration
Time ˟ Amendment
Time˟ Concentration
Amendment˟ Concentration
Time˟ Amendment˟ Concentration
Error

3
2
1
6
3
2
6
56

Suction
33(kPa)
5.632**
126.353**
14.967**
9.839**
0.172**
4.09 **
0.215**
0.016

Suction
100(kPa)
10.791**
98.284**
7.466**
9.491**
0.203**
0.529**
0.125**
0.016

Suction
300(kPa)
10.385**
97.082**
14.424**
7.889**
0.464**
2.178 **
0.298**
0.016

Suction
500(kPa)
10.042**
74.155**
5.717**
5.203**
0.627**
1.999**
0.109**
0.016

Suction
1500(kPa)
8.741**
68.49**
13.788**
5.622**
0.815**
5.479 **
0.85**
0.016

** Significant at P <0.01. میباشند0/01 ** معنی داری در سطح احتمال

) اصالح کننده و غلظت بر درصد رطوبت حجمی در مکشهای مختلف (کیلوپاسکال، مقایسه میانگین اثر متقابل زمان-4جدول
Table 4. Mean test the effect of time, amendments and concentration on volumetric water content at different
suction (kPa)
Treatments
(33 kPa)
(100 kPa)
(300 kPa) (500 kPa)
(1500 kPa)
Blank
4.89 r
4.13 q
3.31 t
3.02 p
2.38 q
B1,1
7.6 k
6.35 k
5.45 l
4.64 k
3.80 k
B1,2
8.31 i
7.65 h
5.73 k
5.22 hi
4.85 h
B1,3
9.03 g
8.25 g
7.39 g
6.13 f
5.33 g
B1,4
10.95 d
9.68 e
8.70 d
7.78 d
6.65 e
B2,1
8.22 ij
6.6 j
6.17 i
5.13 j
4.46 i
B2,2
8.59 h
8.17 g
6.86 h
5.75 g
5.33 g
B2,3
9.53 f
9.02 f
7.84 f
6.73 e
6.01 f
B2,4
12.38 b
10.95 b
9.63 b
8.52 b
7.46 c
C1,1
8.07 j
6.3 k
5.16 m
4.71 k
3.84 k
C1,2
9.18 g
8.21 g
5.63 kl
5.37 h
4.71 h
C1,3
9.68 f
8.9 f
7.42 g
6.63 e
5.91 f
C1,4
11.27 c
10.48 c
9.13 c
7.67 d
7.02 d
C2,1
10.44 e
6.82 i
5.95 j
5.32 hi
4.21 j
C2,2
10.97 d
9.04 f
8.19 e
6.14 f
5.99 b
C2,3
11.21 c
10.21 d
9.13 c
8.14 c
8.15 b
C2,4
12.86 a
11.44 a
10.23 a
9.29 a
8.82 a
P1,1
6.99 m
5.52 m
4.17 op
4.01 l
3.13 l
P1,2
6.13 o
5.13 n
3.84 qr
3.32 no
2.85 mn
P1,3
5.42 pq
4.81 o
3.63 rs
3.23 nop
2.56 no
P1,4
5.22 q
4.54 p
3.45 st
3.18 op
2.45 p
P2,1
7.29 l
5.9 l
4.53 n
4.3 no
3.43 mn
P2,2
6.37 n
5.46 m
4.22o
4.06 op
3.11 op
P2,3
5.54 p
5.08 n
4.0 pq
3.77 m
2.93 lm
P2,4
5.39 pq
4.84 o
3.72 r
3.42 n
2.53 mn
:P ، هیدروژل سلولز:C ، زغال زیستی:B( میانگینهای دارای حروف غیرمشترک در هر ستون نشاندهندهی اختالف معنیدار در سطح احتمال یک درصد است
.) پایین نویس اول و دوم به ترتیب نشان دهندهی غلظت و زمان است،پلیمر پلیوینیلاستات
Means with non-same letter in each column are significantly different at 1% probability level (B: Biochar, C: Cellulose hydrogel, P:
Polyvinyl Acetate polymer, first and second subscripts are concentration and time, respectively).

قابل توجهی رطوبت توسط اصالح کنندهها آزاد شد و با
 در.افزایش مکش مقدار رطوبت حجمی کاهش یافت
تمام دامنههای منحنی رطوبتی مقدار نگهداشت رطوبت
.در مقایسه با شاهد اختالف معنیداری را نشان داد

) مشاهده شد5( با بررسی منحنیهای رطوبتی در شکل
که با کاربرد اصالح کنندهها در زمانهای مختلف مقدار
درصد رطوبت حجمی نسبت به شاهد در تمام دامنههای
منحنی رطوبتی افزایش یافت و این افزایش در تیمارهای
 در مکشهای کم مقدار.هیدروژل سلولز چشمگیرتر بود

153

جلد  ،8شماره  ،3پاییز 1399

تحقیقات کاربردی خاک

گذشت زمان نگهداشت رطوبت کاهش یافت (

تغییرات نگهداشت رطوبت با زمان و غلظت در تیمارهای
مختلف ( :aپلیمرپلیوینیلاستات :b ،هیدروژل سلولز و
 :cزغال زیستی کاه گندم) در شکل ( )6نشان داده شده
است .نتایج نشان میدهد که افزودن هیدروژل سلولز،
زغال زیستی و پلیمر پلیوینیلاستات میتواند قابلیت
نگهداشت رطوبت را در خاک نسبت به خاک شاهد
(بدون اصالح کننده) بهبود بخشد .در مکشهای یکسان،
افزایش غلظت اصالح کننده باعث افزایش نگهداشت
رطوبت در خاک شد .در تیمار پلیمر پلیوینیلاستات با

Geesing

& Schmidhalter, 2004 & Banedjschafie & Durner,
 .)2015تخریب بیولوژیکی پلیمرها یکی از مهمترین

عوامل کاهش کارآیی آنها در شرایط واقعی خاک است
( .)Smagin et al., 2014اما در تیمارهای زغال زیستی و
هیدروژل سلولز ،به علت بهبود ویژگیهای فیزیکی
خاک ،با گذشت زمان نگهداشت رطوبت در خاک
افزایش یافت.
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شکل  -5منحنیهای رطوبتی تیمارهای مختلف در چهار زمان ( 63 ،42 ،21و  126روز) ( :Bزغال زیستی :C ،هیدروژل سلولز:P ،
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پلیمر پلیوینیلاستات ،اندیس اول غلظت و اندیس دوم زمان)
Figure 5. Water retention curves of different treatments at four time (21, 42, 63 and 126 days) (B: Biochar, C:
Cellulose hydrogel, P: Polyvinyl Acetate polymer, the first and second subscripts are concentration and time,
)respectively
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شکل  -6تغییرات نگهداشت رطوبت نسبت به زمان ( 63 ،42 ،21و  126روز) و غلظت در تیمارهای مختلف ( :Pپلیمر پلیوینیل-
استات :C ،هیدروژل سلولز :B ،زغال زیستی ،اندیس اول غلظت و اندیس دوم پتانسیل ماتریک (مکشهای  500 ،300 ،100 ،33و
 1500کیلوپاسکال)
Figure 6. The variation of water retention over time (21, 42, 63 and 126 days) and concentration in the
different treatments (B: Biochar, C: Cellulose hydrogel, P: Polyvinyl Acetate polymer, the first and second
)subscripts are concentration and suction (33, 100, 300, 500 and 1500 kPa, respectively

استات ناشی از جذب آب توسط پلیمر و انبساط خاک
بود .فرآیند تورم پلیمر در حضور آب منجر به افزایش
حجم خاک ،کاهش جرم ویژه ظاهری و افزایش تخلخل
خاک گردید .با گذشت زمان بقایای گیاهی در داخل
خاک تجزیه و موجب بهبود ساختمان خاک و حفظ
رطوبت در خاک شدند .اما توان آبگیری پلیمر پلیوینیل
استات با گذشت زمان کاهش یافت .پلیمر پلیوینیل-
استات زمانی که در سطح خاک اسپری میشود آب خود
را زودتر از دست میدهد به همین دلیل توصیه میشود
پلیمر نیز با خاک مخلوط شود .پیشنهاد میشود در
مناطق خشک و بیابانی در خاکهای شنی به جای
استفاده از پلیمرهای شیمیایی سوپر جاذب با توجه به
غیر اقتصادی بودن آنها از مواد آلی طبیعی جاذب
رطوبت مانند زغال زیستی و هیدروژلهای زیستی

نتیجهگیری کلی
بطور کلی نتایج این پژوهش نشان داد که تمام تیمار-
های آزمایشی مقدار ظرفیت نگهداشت رطوبت خاک را
به طور معنیداری نسبت به خاک شاهد افزایش دادند
که بیانگر تأثیر مثبت این مواد در تشکیل خاکدانه،
بهبود ساختمان خاک و در نتیجه افزایش تخلخل و
منافذ خاک میباشد .برهمکنش زغال زیستی و سلولز با
ماتریکس خاک تحت تأثیر فرآیندهای شیمیایی و
بیولوژیکی باعث تشکیل و پایداری خاکدانههای درشت-
تر ،افزایش تخلخل و نهایتاً کاهش جرم ویژه ظاهری
شد .این دو اصالح کننده افزون بر نقش مستقیم در
کاهش جرم ویژه ظاهری ،از طریق تغییر در تراکم ذرات
خاک جرم ویژه ظاهری خاک را کاهش دادند .علت
کاهش جرم ویژه ظاهری در تیمار پلیمر پلیوینیل-
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نویسندگان این مقاله از دانشگاه شهید چمران اهواز و
مرکز پژوهشی منطقهای ریزگردهای دانشگاه شهید
چمران اهواز به دلیل حمایتهای مالی و سایر کمک
.هایشان کمال تشکر و قدردانی را دارند

استفاده شود زیرا این مواد عالوه بر افزایش مواد آلی در
 میتوانند سبب افزایش پایداری خاکدانهها و،خاک
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Abstract
The drought crisis reveals the necessity of saving and optimal use of water in various sectors,
especially in agriculture. One of the strategies to optimize use of water resources is the application
of organic materials and natural (bio) and synthetic sorbents. The purpose of this study was to
investigate the effect of polyvinyl acetate polymer, wheat straw biochar and cellulose hydrogel on
the water retention capacity (at suctions 33, 100, 300, 500 and 1500 kPa), bulk density, aggregate
stability and amount of organic carbon in the sandy soil. Therefore, a factorial experiment was
conducted in a completely randomized design with three replications. A sandy soil was collected
from the southeast Ahvaz. The factors included (1) amendment (Polyvinyl Acetate polymer,
biochar and cellulose hydrogel of wheat straw), (2) amendment concentration (Polyvinyl Acetate
polymer: 5 and 10 g/L, biochar and cellulose hydrogel: 1 and 3 % w/w) and (3) time duration (21,
42, 63 and 126 days). The results showed that all experimental treatments, at all pressure heads,
increased soil water retention significantly (p<0.01). The addition of amendments reduced the soil
bulk density and increased the organic carbon and aggregate stability. Minimum bulk density was
observed in the cellulose hydrogel and biochar treatments at 126-days and in the polyvinyl acetate
polymer at 21-days. Maximum organic carbon and aggregate stability were observed in the
cellulose hydrogel treatment at 126-days. In hydrogel treatments with passing time, aggregate
stability and water retention increased, but water retention of polyvinyl acetate polymer decreased
with increasing time. Moisture absorbent biopolymer is a suitable replace to super absorbent
synthetic polymers because not only increase soil organic matter but also enhance soil aggregate
stability and water retention capacity.
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