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  اشباع خاک ييزا رسوب و يسطح شيفرسا بر A200 و تيزئول ت،يپرل يها سوپرجاذب تأثير
  

  ٣فدايي رزانهفو  ٢ابراهيم اميدوار ،*١قضاوي رضا
  
  

  دهيچک
  
 دو در ،يحجم درصد ۱۵ و ۱۰ ،۵ صفر، سطح چهار در A200 و تيزئول ت،يپرل شامل سوپرجاذب نوع سه تأثير پژوهش، نيا در
 ابعاد با يشگاهيآزما يها پالت در مطالعه نيا .شد بررسي اشباع خاک يسطح شيفرسا يرو تکرار ۳ با و درصد ۱۰ و ۵ بيش

 گرفتند قرار کساني شدت با ياريآب معرض در ها سوپرجاذب شدن اضافه از پس خاک يها نمونه .شد انجام متر سانتي ۱۰۰×۴۰
 رسوب و داده درصد ۱۰ و ۵ بيش ها پالت به قهيدق ۲۰ مدت در قهيدق در تريل ۲ شدت با يدب افزودن با شدن اشباع از بعد و

 ۱۰ و ۵ يها سطح در ها سوپرجاذب که يزمان بيش دو هر در که داد نشان جينتا .شد يآور جمع ها پالت يانتها از شده خارج
 يول ؛)P<0.05( داشت يدار يمعن کاهش شاهد ماريت به نسبت ها پالت از يخروج رسوب زانيم ،شود يم اضافه خاک به درصد

 نيهمچن شد. مشاهده ينسب شيافزا شده يريگ اندازه رسوب زانيمدر  ديرس درصد ۱۵ از سوپرجاذب نوع نيا ريمقاد که يزمان
 درصد ۶/۴۳ زانيم با A200 جاذب سوپر که داد نشان ،يده رسوب کاهش در ها سوپرجاذب ياثربخش مورد در جينتا ريسا

 ۵/۱۶ و ۳/۳۱ بيترت به زين تيزئول و تيپرل يها سوپرجاذب و داشته را ياثربخش نيشتريب شاهد، ماريت به نسبت رسوب کاهش
  اند. داده کاهش را پالت يده رسوب درصد
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  مقدمه

 فرسايش کشاورزي اراضي از خاك تن ميليارد ۷۵ ساله هر
 شيفرسا خاک رانجب ).۱۹۹۹ همکاران، و ونا(بر يابد مي

 وضعيت که خشک مناطق در ژهيو به عت،يطب يبرا افتهي
 و دشوار اريبس است، نامساعد اريبس خاک ليتشک يبرا

 با مبارزه و خاك حفاظت امروزه لذا و بوده يطوالن
 کشوري، هر در که است ياقدامات نيتر ضروري از شيفرسا

 و منتالي(پ داشت مبذول يخاص توجه آن به يستيبا
 هاي دانه خاک کنندة اصالح از استفاده .)۱۹۹۸ کونانگ،
 کنترل در تواند يم که است مواردي از يکي ،خاك
 نياول .باشد ثرمؤ ريينفوذپذ شيافزا و خاك شيفرسا
 در و ديتول ۱۹۵۱ سال در خاك هاي دانه خاک كنندة اصالح
 شد داده گزارش خاك علوم ةمجل در اي ژهيو مقاله قالب
 يها کننده اصالح نيا از يکي .)۲۰۰۱ نگ،يس و يپاتي(تر

 بعضي در كه ها سوپرجاذب هستند. ١ها سوپرجاذب ،خاک
 پليمرهاي شود، مي گفته نيز هيدروژل ها آن به منابع
 يا آب زيادي مقدار جذب توانايي كه هستند دوستي آب

 در ترموديناميكي، تعادل اساس بر .دارند را آبي محلول
 از بيش محيط در آب شيميايي پتانسيل كه حالتي

 مواد اين داخل به محيط از آب نفوذ باشد، هيدروژل
 برابر چندين تا پليمرها اين تورم موجب و گيرد مي صورت
 شيميايي پتانسيل كه حالتي در و شد خواهد اوليه حجم
 هيدروژل از نفوذآب باشد، محيط از باالتر هيدروژل در آب
 ،يواشقان و ي(نادر گيرد مي انجام اطراف محيط سمت به

 حفظ و نگهداري قابليت دليل به ها سوپرجاذب .)۱۳۸۵
 مصرف مقدار توانند مي طوالني، مدت به خاك در رطوبت

 .دهند كاهش سوم يك تا سبك هاي خاك بعضي در را آب
 محيط و نامطلوب اثر هيچ مواد اين از بسياري همچنين
   ).۱۹۹۲ نک،ي(ف ندارند خاك بر زيستي
 مورد در کشور از خارج و داخل در يهاي پژوهش تاکنون
 رسوب و رواناب زانيم در مختلف يها سوپرجاذب نقش
 در )۲۰۰۱( نياندژ و نيبويژ جمله از .است شده انجام

 تيزئول داراي خاك که اند هكرد مشخص يا مطالعه
 بيش در درصد ۲۰ تا ۷ نيب را خاك در آب نفوذ تواند يم

 نيا تند هاي بيش در هک يحال در ؛دهد شيافزا ميمال
 يه گريد يا  مطالعه در .ابدي يم شيافزا درصد ۳۰ تا مقدار

 در را نفوذ يرو تيزئول پودر تأثير )۲۰۰۱( نگاهو و
 جهينت نيا به و كردند يبررس نيچ ةزدانير يآهک يها لس

                                                             
1- Superabsorbent 

 و نفوذ شيافزا باعث تيزئول پودر از استفاده که دنديرس
 ندداد گزارش نيهمچن شانيا است. شده شيفرسا کاهش

 از شتريب ميمال يها بيش در ها سوپرجاذب مثبت تأثير که
   است. بوده تند يها بيش

 انواع تأثير يرو ايدن در زين يگريد هاي پژوهش نيهمچن
 و رواناب زانيم بر ديآم لياکر يپل يها دروژليه مختلف
 و بارش يساز هيشب وضعيت در پالت اسيمق در رسوب
 ها پژوهش نيا جمله از .است شده انجام يمصنوع رواناب

 يشهاب و سپاسخواه ،)۲۰۰۶( همکاران و مزيج به توان يم
 در که كرد اشاره )۲۰۱۱( همکاران و نگيپ و )۲۰۱۰( زاد

 نيا مثبت تأثير كنندة انيب جينتا ها، پژوهش نيا يتمام
 و بود رسوب و رواناب زانيم کاهش در سوپرجاذب

 زانيم ها سوپرجاذب نيا مصرف سطوح شيافزا با نيهمچن
 دايپ شيافزا پالت از شده خارج رسوب و کاهش رواناب
 که دهد يم نشان ايدن در يپژوهش سوابق يبررس بود. کرده

 مورد در شده انجام هاي پژوهش شتريب تاکنون
 خاک رطوبت راتييتغ در ها آن تأثير يرو ها سوپرجاذب

 )،۲۰۱۳( همکاران و يهابد مثال براي ؛است داشته تمرکز
 يبرا ها سوپرجاذب از استفاده تأثير مورد در يا  مطالعه

 خشک مهين و خشک مناطق در خاک رطوبت شيافزا
 از استفاده که دنديرس جهينت نيا به شانيا دادند. انجام

 ةمنطق در آب يدار نگه تيظرف شيافزا باعث ها سوپرجاذب
  د.شو يم اهانيگ شهير اطراف خاک هوادار

 اکثر خارج يپژوهش سوابق همانند زين کشور داخل در
 بر ها سوپرجاذب تأثير ةنيزم در شده انجام هاي پژوهش

 شده انجام ديآم لياکر يپل دروژليه يرو شتريب شيفرسا
 يپژوهش در )۱۳۸۹( همکاران و يدانيمرپو جمله از است.

 خاک شيفرسا بر BT53 مريپل کاربرد تأثير يبررس به
 در مريپل نيا مصرف که دنديرس جهينت نيا به و پرداخته
 باعث شتريب مصرف سطوح خصوص هب مختلف سطوح
 با )۱۳۹۲( همکاران و يصادق است. هشد شيفرسا کاهش
 راتييتغ روند يمصنوع باران يساز هيشب از استفاده
 سطوح کاربرد اثر بر را رسوب غلظت و خاک هدررفت
 دادند. قرار يبررس مورد ديآم لياکر يپل مصرف مختلف

 ديآم لياکر يپل از استفاده ةکاهند اثر از يحاک شانيا جينتا
 سطوح شيافزا با و بود رسوب غلظت و خاک هدررفت بر

 نيهمچن بود. کرده دايپ کاهش خاک هدررفت زين مصرف
 تأثير ،يپژوهش در زين )١٣٩٢( همکاران و ابيافراس
 در يمتوال ياريآب دو با ديآم لياکر يپل مختلف ريمقاد



 ١٢٣                                                                                                 ١٣٩٧/ تابستان ٢٩/ پياپي ٢/ شماره ١٢ايران/ جلد  آب پژوهش مجله

 را دار بيش ياراض در يرينفوذپذ و شيفرسا رواناب، کنترل
 حاصل جينتا .كردند يابيارز ساز هيشب دستگاه از استفاده با
 با که داد نشان رسوب و رواناب بخش در ها آن پژوهش از

 رواناب مختلف، يها بيش در ديآم لياکر يپل غلظت شيافزا
   .است افتهي کاهش خاک شيفرسا و

 )۱۳۹۳( ايرنيم و يبروغن زين ها جاذب سوپر گريد مورد در
 ،۴/۰ ،۲/۰ ،۰( تينانوزئول مختلف ريمقاد يبررس به
 سه در خاك فرسايش مقدار روي )مترمربع بر گرم۶/۰
 بر FEL3 ساز باران از استفاده با درجه ۱۴ و ۹ ،۷ بيش

 داد نشان آنان پژوهش جينتا پرداختند. يمارن خاك روي
 بيش سه در شاهد به نسبت تينانوزئول سطوح همة که

 .است نداشته خاك فرسايش کاهش در داري معني اختالف
 تأثير به يجنب صورت به زين يگريد مطالعات در البته

 رسوب و رواناب زانيم کاهش در ها جاذب سوپر از استفاده
 نگانيم و يل يي( است شده اشاره راشباعيغ خاک حالت در

 همکاران، و يجعفر ؛١٣٨٤ همکاران، و شکفته ؛٢٠١١
  ).١٣٩٢ همکاران، و روستا ؛٢٠١٢
 هاي پژوهش اکثر که دهد يم نشان يپژوهش سوابق يبررس
 شيفرسا کنترل در ها سوپرجاذب نقش مورد در شده انجام

 تيظرف شيافزا ،آب جذب ميمکانس بر تمرکز با
 حالت در يسطح رواناب از يريجلوگ و يرينفوذپذ

 که يحالت در رسد يم نظر به است. شده انجام راشباعيغ
 جذب آب خود تيظرف حداکثر ةانداز به ها سوپرجاذب

 نقش ،باشد شده اشباع زين يسطح خاک نيهمچن و هكرد
 مورد در باشند. اشباعريغ حالت از متفاوت ها سوپرجاذب

 ها پژوهش شتريب تاکنون زين خاک ةنديفرسا عوامل نقش
 تمرکز يسطح رواناب و يپاشمان شيفرسا توأم نقش يرو

 ندهيفرسا عوامل نيا از هرکدام نقش مورد در اما اند هكرد
 .است شده انجام يکم هاي پژوهش مجزا صورت به

 تاکنون که دهد يم نشان مختلف منابع يبررس نيهمچن
 در مختلف يها سوپرجاذب ياثربخش سهيمقا به يپژوهش
 به توجه با است. نپرداخته رسوب و شيفرسا کاهش
 تأثير ةسيمقا پژوهش نيا از هدف شده ذکر مطالب

 مصرف مختلف سطوح نيهمچن و مختلف يها سوپرجاذب
 رواناب ندهيفرسا عامل اثر در خاک شيفرسا زانيم بر ها آن

 يها پالت اسيمق در و خاک اشباع وضعيت در يسطح
  .است يشگاهيآزما

  
  

  ها روش و مواد
  رواناب ساز هيشب دستگاه و يشيآزما يها پالت

 انجام يتصادف کامال بلوک طرح کي قالب در پژوهش نيا
 کي و تکرار سه تعداد ماريت هر يبرا که يا گونه به شد؛

 نوع سه گرفتن درنظر با شد. گرفته نظر در شاهد ماريت
 سطح چهار با )،A200 و تيپرل ت،ي(زئول سوپرجاذب

 بيش دو در درصد) ۱۵ و ۱۰ ،۵ ،۰( مصرف مختلف
 تکرار سه نكرد لحاظ با نيهمچن و درصد ۱۰ و ۵ متفاوت

 رسوب نمونه و شيآزما ۷۲ تعداد کل در ماريت هر در
  .شد حاصل

 پالت چهار تعداد کل در ماريت کي يرو شيآزما هر يبرا
 با و فلز جنس از ها پالت نيا بود. ازين مورد يشگاهيآزما
 براي شدند. ساختهمتر  سانتي ١٠٠×٤٠×٢٥ کساني ابعاد

 يمانداب از يريجلوگ و يزهکش مساعد وضعيت يبرقرار
 يها سوراخ ها پالت کف در ها، شيآزما در بستر شدن
 با زين پالت هر ازمتر  سانتي ٥ ارتفاع تا و هيتعب يمتعدد

 ييانتها قسمت در شد. دهپوشان زهيسنگر جنس از يلتريف
 ةکنند يآور جمع مخزن و کننده تيهدا ةلول کي پالت هر

 مخزن از يورود آب انيجر نيهمچن شد. هيتعب رواناب
 ييرهايش و )٢( لوله ،)١( يبرق پمپ کي لهيوس به ياصل

 بيش ).١ (شکل شد يم )٤( پالت هر وارد )٣( ميتنظ قابل
 که )٥( يکيمکان يچرخش جک کي از استفاده با ها پالت

 صورت به شده هيتعب ها پالت کل يبرا نيريز قسمت از
 ها پالت به يورود آب يدب زانيم .است رييتغ قابل زمان هم
 يدب تا شد يم ميتنظ رهايش قيطر از شيآزما شروع از قبل
  شود. ها پالت وارد قه)يدق در تريل دو ( يکساني کامالً

 

  
 يها پالت و رواناب ساز هيشب دستگاه مختلف ياجزا - ۱ شکل

  يشگاهيآزما
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  بستر ةيته
 از مناسب، بستر کي يساز آماده براي پژوهش نيا در

 اطراف ياراض از که يلوم بافت با خاک يها نمونه
 ١ جدول .شد استفاده ،بود شده برداشت کاشان شهرستان
 نشان را شده انتخاب خاک ييايميش و يکيزيف مشخصات

 نظر مورد خاک از کافي مقدار به آزمايش هر در دهد. يم
 خشک هوا معرض در آزمايشگاه به انتقال از پس و برداشت

 انواع با خاک نظر مورد تيمار نوع به بسته سپس و
   .شد مخلوط A200 و زئوليت پرليت، سوپرجاذب

  
  مختلف يها شيآزما در استفاده مورد خاک ييايميش و يکيزيف مشخصات يبرخ -١ جدول

  بافت
  شن
(%) 

  لتيس
(%) 

  رس
(%) 

EC 
(dS/m) pH Na 

(meq/lit) 
K 

(meq/lit) 
Ca 

(meq/lit) 
Mg 

(meq/lit) 
Cl 

(meq/lit) 
HCO3 

(meq/lit) 
Co3 

(meq/lit) 
  ۰   ۶/۱  ۲۸۵  ۴/۲۸  ۴/۶۸   ۵۲۰   ۵/۷۴ ۴/۷  ۴۲/۱۹ ۲۱ ۳۷ ۴۲  يلوم

  
 با تيپرل و تيزئول يها سوپرجاذب مصرف مختلف سطوح
 پالت، در استفاده مورد خاک کل از يحجم درصد به توجه

 ،۵ ،جاذب) سوپر از استفاده (بدون صفر يمصرف سطوح در
 جاذب سوپر که ييآنجا از .ندشد انتخاب درصد ۱۵ و ۱۰

A200 يدارا تيپرل و تيزئول يها سوپرجاذب به نسبت 
 مراتب به ديخر ةنيهز نيهمچن و يشوندگ متورم تيخاص
 کي ابتدا در که بود الزم نيبنابرا ؛است يباالتر

 صورت ها سوپرجاذب مصرف سطوح يبرا يساز همسان
 زانيم مورد در هياول شيآزما کي ابتدا نيبنابرا رد.يپذ

 به توجه با سپس و انجام ها جاذب سوپر يرو آب جذب
 ها سوپرجاذب نيا ديخر ةنيهز نيهمچن و آب جذب زانيم

 مصرف سطوح با A200 سوپرجاذب مصرف سطوح بازار در
 رو نيا از ؛شد يساز کساني )۱۵ و ۱۰ ،۵( تيپرل و تيزئول

 ،۶۷/۰ معادل درصد ۵ سطح يبرا ،A200 مصرف سطوح
 درصد ۱۵ سطح يبرا و ۳۵/۱ معادل درصد ۱۰ سطح
 مخلوط خاک ادامه در شد. گرفته نظر در درصد ۲ معادل
 يفشردگ و يدگيکوب جاديا ضمن ها سوپرجاذب با شده
 که اي گونه به شد ختهير يشگاهيآزما يها پالت درون الزم

  د.ش کساني پالت سطح با خاک ةنمون سطح
  

  يبردار نمونه و شيآزما
 ياريآب معرض در ها  نمونه ابتدا نظر مورد بستر ةيته از پس

 ةمرحل به دنيرس از بعد و هگرفت قرار کساني شدت با
 =m3/s۷ -۱۰×۵۶/۵q( قهيدق در تريل ۲ دتش با يدب ،اشباع

 به يفوقان قسمت از يآرام به )عرض واحد در يدب اي
 رسوب يحاو رواناب پالت ييانتها قسمت از و وارد ها پالت
  .شد يآور جمع قهيدق ۴۰ مدت به افتهي شيفرسا

  
  

  رسوب غلظت ةمحاسب
 شده يآور جمع رواناب حجم ابتدا مرحله نيا در

 روش با و جدا رواناب از ينيمع حجم سپس و يريگ اندازه
 ٢٤ مدت به درجه ١٠٥ يدما با آون درون خشکاندن

 کل در رسوب غلظت و نيتوز مانده يباق رسوب ،ساعت
  .شد محاسبه پالت هر يبرا رواناب

  
  ها سوپرجاذب ياثربخش ةمحاسب

 رسوب، کاهش در ها سوپرجاذب ياثربخش يابيارز يبرا
 به توجه با (% ,SLRE٥) رسوب کاهش ييکارا ريمقاد

  :)١٩٨٨ تر لند،سا( شد محاسبه )١( ةلداعم

)١(             100SL SLControl iSLREi SLControl

 − = ×
 
 

  

 و شاهد ماريت پالت رسوب SLcontrol معادله نيا در که
SLi و سوپرجاذب ماريت پالت رسوب SLREi شاخص 

 رسوب کل ريمقاد اساس بر که است رسوب ياثربخش
  د.يآ يم دست به
  

  يآمار ليتحل و هيتجز
 افزاري نرم طيمح در ها داده ثبت و آوري جمع از پس

Excel افزار نرم از آماري هيتجز براي spss18 شد استفاده. 
 رييگ بهره با ها داده بودن نرمال آزمون ،مرحله نينخست در
 با ها داده و انجام رنوفياسم -کولوموگروف آزمون از

 شد. نرمال )Ln (x)( يعيطب تميلگار ليتبد تابع از استفاده
 يمارهايت در رسوب کاهش ياثربخش راتييتغ يبررس يبرا

 و A200 و تيزئول ت،يپرل يها جاذب سوپر مختلف
 از ها سوپرجاذب مصرف مختلف سطوح ةسيمقا نيهمچن

                                                             
5  - Soil Loss Reduction Effectiveness 
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 نيانگيم ةسيمقا روش و انسيوار هيتجز يآمار آزمون
 ١٠ و ٥ يها بيش تأثير يبررس براي شد. استفاده دانکن
 T آزمون از مختلف، يمارهايت يده رسوب زانيم در درصد
 .شد استفاده يجفت

  
  جيتان

 مختلف يمارهايت يفيتوص يها آماره
 غلظت يها داده يفيتوص يها آماره ةمحاسب از حاصل جينتا

 شده داده نشان ٢ جدول در مختلف يمارهايت در رسوب
 نيب در ،آمده دست به جينتا به توجه با است.

 رسوب غلظت نيانگيم نيکمتر مختلف يها سوپرجاذب
 و تر)يل در گرم ٧٩/١( A200 سوپرجاذب به مربوط

 سوپرجاذب به مربوط رسوب غلظت نيانگيم نيشتريب
 تفاوت يول ؛است بوده تر)يل در گرم ٦٢/٢( تيپرل
 .است نشده مشاهده تيپرل و تيزئول نيب يدار يمعن

 زين شيآزما کي در شده مشاهده رسوب نازيم حداقل
  است. بوده A200 سوپرجاذب ماريت به مربوط

  
 ها سوپرجاذب مصرف مختلف سطوح مقايسه

 مختلف مقادير تأثير از حاصل آماري تحليل و تجزيه
 از خروجي رسوب غلظت ميزان بر ها سوپرجاذب مصرف
 براي تفکيک به درصد ١٥ و ١٠ ،٥ صفر، سطح ٤ در پالت

 شده داده نشان ٤ و ٣ ،٢ هاي شکل در سوپرجاذب هر
 غلظت ميزان شاهد تيمار در نتايج، اين به توجه با است.

 سوپر نوع سه هر شدن اضافه با و بوده باال نسبتاً رسوب
 در رسوب ميزان درصد ١٠ و ٥ مصرف سطوح در جاذب

 هاي (شکل است يافته کاهش آزمايش مورد شيب دو هر
 نظر از کاهش اين موارد برخي در چند هر ؛)٤ و ٣ ،٢

 از استفاده همچنين است. نبوده دار معني آماري

 باعث درصد ١٥ ميزان به مصرف سطح با سوپرجاذب
 درصد ١٠ و ٥ مصرف سطح دو به نسبت رسوب افزايش

  است. هشد
  

  
  مصرف مختلف سطوح در رسوب راتييتغ - ۲ شکل

  )درصد ۱۵ و ۱۰ ،۵ (صفر، تيپرل سوپرجاذب
  

 مورد شيب دو هر براي پرليت، جاذب سوپر مورد در
 با تيمار به مربوط دهي رسوب ميزان کمترين آزمايش،

 اين در که يا گونه به ؛است بوده درصد ٥ مصرف سطح
 در رسوب غلظت متوسط درصد) ٥( مصرف سطح
 گرم ٣/٠ و ٢/٠ با برابر ترتيب به درصد ١٠ و ٥ هاي شيب

 ٦/٢ و ٨/١ مقادير با شاهد تيمار به نسبت که بوده ليتر بر
 داري معني تفاوت درصد ١٠ و ٥ هاي شيب در ليتر بر گرم

 رسوب غلظت ميزان پرليت، ميزان افزايش با شد. مشاهده
 افزايش داري معني طور به شيب دو هر در شده گيري اندازه
 تفاوت درصد ١٥ سطح در که يا گونه به ؛است يافته
 شود نمي مشاهده پرليت تيمار و شاهد بين داري معني

)P<0.05.(   

  
  ) تيمارهاي مختلفg/litهاي توصيفي مقادير مختلف غلظت رسوب ( آماره -۲جدول 

  کشيدگي  چولگي  حداقل  حداکثر  ضريب تغييرات  انحراف معيار  ميانگين  تيمار

 سوپرجاذب

۹۹/۴  ۴۹/۰  ۲۴/۱  ۵۲/۲  زئوليت  ۵۶/۰  ۳۸/۰  ۲۲/۰  
۶۹/۶  ۰۲/۱  ۶۹/۲  ۶۲/۲  پرليت  ۵۵/۰  ۲۷/۱  ۸۹/۰  
A200 ۷۹/۱  ۶۲/۰  ٧٨/٠  ۷۴/۲  ۲۳/۰  ۲  ۹۶/۴  
  ۵۵/۱  ۴۵/۱  ۳۴/۰  ۹۴/۴  ٨/٠ ۳۱/۱ ۶۴/۲ شاهد

                 
 تفاوت درصد، ٥ شيب در زئوليت، جاذب سوپر مورد در

 سطوح ساير با درصد ٥ مصرف سطوح بين داري معني
 شاهد تيمار درصد ١٥ و ١٠ سطوح بين اما ؛شد مشاهده

 تمام بين درصد، ١٠ شيب در است. نشده مشاهده تفاوتي
 است؛ شده مشاهده داري معني تفاوت مصرف سطوح
 تيمار و درصد ١٥ تيمار بين نيز شيب اين در که هرچند
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 ساير ).P<0.05( نداشت وجود داري معني اختالف شاهد
 دو هر در که داد نشان سوپرجاذب اين مورد در نتايج
 (سطوح درصد ٥ از بيش مصرف ميزان افزايش با شيب

 گيري اندازه رسوب غلظت ميزان درصد)، ١٠ و ٥ مصرف
 طور به ).٣ (شکل است داشته افزايش نسبي طور به شده
 نتايج با زئوليت سوپرجاذب روي ها آزمايش نتايج کلي
 پژوهشگران اين دارد. مغايرت )١٣٩٣( همکاران و نيبروغ
 مختلف سطوح بين داري معني تفاوت هيچ خود نتايج در

 اند. نکرده مشاهده مختلف هاي شيب در نانوزئوليت مصرف
 آزمايش وضعيت در تفاوت خاطر به تواند مي امر اين دليل
 مقادير در ايشان پژوهش برخالف پژوهش اين که باشد

 اشباع وضعيت همچنين و سوپرجاذب متفاوت مصرف
  است. شده انجام خاک
 مختلف مقادير تأثير از حاصل آماري تحليل و تجزيه

 نشان ٤ شکل در مصرف سطح ٤ در A200 سوپرجاذب
 مختلف سطوح تغييرات روند بررسي .است شده داده

 حالت در ابتدا دهد مي نشان A200 جاذب سوپر مصرف
سوپر جاذب (شاهد) ميزان غلظت رسوب  از استفاده بدون

درصد  ١٠گرم بر ليتر و در شيب  ٨/١درصد  ٥در شيب 
گرم بر ليتر بوده است. سپس با افزايش سطوح مصرف  ٦/٢

 ١٠و  ٥درصد (معادل سطوح  ٣٥/١و  ٦٧/٠به مقادير 
دار در غلظت  درصد در زئوليت و پرليت) يک کاهش معني

اي که در تيمار  گونه رسوب حاصل شده است؛ به
ميانگين غلظت رسوب در ) درصد ٥ معادل(درصد ٦٧/٠

گرم در  ٤/٠و  ٣/٠درصد به ترتيب به   ١٠و  ٥هاي  شيب
درصد)  ١٠درصد (معادل  ٣٥/١ليتر بوده و در تيمار 
 ٥/٠ ترتيب به درصد به ١٠و  ٥هاي  غلظت رسوب در شيب

گرم بر ليتر افزايش پيدا كرده است؛ ولي همچنان  ١و 
باشد  دار مي ميزان کاهش نسبت به تيمار شاهد معني

)P<0.05 درصد)  ١٥درصد (معادل  ٢). در سطح مصرف
گرم ٧/١يک افزايش در ميانگين غلظت رسوب حاصل شد (

 ١٠ليتر براي شيب گرم بر  ٢درصد و  ٥بر ليتر براي شيب 
که تفاوت بين شاهد و تيمار ديگر  اي گونه درصد)؛ به

  دار نبود. معني
  

  
 مصرف مختلف سطوح در رسوب تغييرات - ۳ شکل

  درصد) ۱۵ و ۱۰ ،۵ (صفر، زئوليت سوپرجاذب
  

  
 سوپرجاذب مصرف مختلف سطوح در رسوب تغييرات - ۴ شکل

A200 ،درصد) ۱۵ و ۱۰ ،۵ (صفر  
  

 کاهش در ها سوپرجاذب اثربخشي ميزان ةمقايس
 رسوب

 رسوب کاهش درصد تغييرات بررسي از حاصل نتايج
 در مختلف هاي سوپرجاذب مورد در شاهد تيمار به نسبت
 با A200 سوپرجاذب کلي طور به که داد نشان ٣ جدول

 از رسوب کاهش در را کارايي حداکثر کاهش درصد ٥/٤٣
 به زئوليت و پرليت هاي سوپرجاذب و داده نشان خود

 در رسوب ميزان کاهش درصد ٥/١٦ و ٣/٣١ با ترتيب
 از حاکي ٣ جدول نتايج ساير اند. گرفته قرار بعدي هاي رده

 سطح جمله از تيمارها برخي در خاص طور به که بود ناي
 اثربخشي درصد ١٠ و ٥ شيب دو هر در درصد ٥ مصرف

 داراي اثربخشي اين اما ؛بوده بهتر پرليت سوپرجاذب
 است. نبوده A200 سوپرجاذب با داري معني اختالف

a 

b b 

b 

a 

b 
c c 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

5 10 15  شاھد

ب 
سو
ت ر
غلظ

)
gr

/li
t

( 

 )%(سطح مصرف 

 میانگین درصد 10 شیب درصد 5 شیب

a 
a 

b b 

a 

b 

c 

c 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

0.67 1 2  شاھد

ب 
سو
ت ر
غلظ

)
gr

/li
t

( 

 )%(سطح مصرف 

 میانگین درصد 10شیب  درصد 5شیب 



 ١٢٧                                                                                                 ١٣٩٧/ تابستان ٢٩/ پياپي ٢/ شماره ١٢ايران/ جلد  آب پژوهش مجله

 ١٥ مصرف سطح در که داد نشان نتايج ديگر همچنين
 نوع سه هر در درصد ١٠ و ٥ شيب دو هر اعمال با درصد

 مثبت مقادير داراي رسوب کاهش اثربخشي سوپرجاذب،
 افزايش که است اين كنندة  بيان امر اين است. بوده

 سطح اين در A200 و زئوليت پرليت، هاي سوپرجاذب
 شاهد تيمار به نسبت رسوب ميزان افزايش باعث مصرف

 ،نتيجه اين است. گذاشته جا به نامطلوبي عملکرد و هشد
 در مذکور هاي تيمار هاي ميانگين مقايسه نتايج ةکنندتاييد
 هاي سوپرجاذب مورد در .است نيز ٤ و ٣ ،٢ هاي شکل

 در که داد نشان نتايج A200 و زئوليت خصوص به مختلف
 مصرف مختلف سطوح اثربخشي شاهد تيمارهاي با مقايسه

 درصد ٥ شيب از بهتر مراتب به درصد ١٠ شيب در آن
 که )٢٠٠١( ژاندين و ژيوبين نتايج با يافته اين .است

 باالتر هاي شيب در زئوليت مصرف بودند هكرد عنوان
 آب بيشتر نفوذ افزايش باعث ماليم هاي شيب به نسبت

 پژوهش نپژوهشگرا اين که هرچند دارد. مطابقت ،هشد
 فرسايش ميزان اما ،اند داده انجام نفوذ فرايند روي را خود

 تواند مي نيز حاضر پژوهش در سطحي رواناب از حاصل
 هي نتايج با يافته اين همچنين باشد. نفوذ فرايند از ثرأمت
 و نفوذ کاهش باعث را زئوليت مصرف که )٢٠٠١( هوانگ و

 ماليم هاي شيب به نسبت باالتر هاي شيب در فرسايش
  دارد. مطابقت نيز اند کرده گزارش

 و ٤ و ٣ ،٢ هاي شکل نتايج از کلي بندي جمع يک در
 ،اشباع حالت در که دريافت توان مي ٣ جدول همچنين

 درصد ١٠ و ٥ هاي سطح در ها سوپرجاذب اين  که زماني
 يابد؛ مي کاهش سطحي فرسايش ،شوند مي اضافه خاک به

 و بيشتر درصد ١٠ از سوپرجاذب اين مصرف که زماني ولي

 آن تبع به و سطحي فرسايش ،برسد درصد ١٥ به
 كرد استنباط توان مي بنابراين يابد. مي افزايش دهي رسوب

 کاهش براي ها جاذب سوپر اين از استفاده مجاز حد که
 بدين امر اين .است درصد ١٠ سطح تا سطحي فرسايش

 زياد مقدار به ها سوپرجاذب ميزان افزايش که است علت
 اين از و تر متورم مواد اين که شود مي باعث درصد) ١٥(

 همچنين شوند. بسته خاک سطحي فرج و خلل طريق
 از و ريختگي هم هب باعث تورم اين اثر در شده وارد نيروي

 منجر نيز نقيصه اين که شود مي خاک ساختمان رفتن بين
 حالت به خاک وقتي بنابراين گردد. مي فرسايش افزايش به

 خاک به مواد اين زياد افزايش ،رسد مي اشباع کامالً
 در و خاک سطحي فرسايش ميزان افزايش باعث تواند مي

   شود. رسوب ميزان افزايش نتيجه
 رسوب غلظت کاهش مورد در پژوهش اين از حاصل نتايج
 هاي يافته با درصد ١٠ و ٥ مصرف سطوح افزايش با همراه
 )،٢٠٠٦( همکاران و جيمز مانند پژوهشي سوابق
 همکاران و پينگ آي )،٢٠١٠( زاد شهابي و خواه سپاس

 همکاران و جعفري )،٢٠١١( مينگان و لي يي )،٢٠١١(
 و شکفته )،١٣٨٩( همکاران و پورميداني )،٢٠١٢(

 و افراسياب )،١٣٩٢( همکاران و صادقي )،١٣٨٤( همکاران
 )١٣٩٢( همکاران و روستا همچنين و )،١٣٩٢( همکاران
 ١٥ سطح در ها سوپرجاذب مصرف مورد در دارد. مطابقت
 مغايرت اشاره مورد پژوهشي سوابق با نتايج اين درصد
 ميزان باالبودن خاطر به تواند مي امر اين علت دارد،

 ساير به نسبت مصرف از سطح اين در سوپرجاذب
  باشد. ها پژوهش

 
 مختلف سطوح و ها بيش در شاهد ماريت به نسبت رسوب کاهش بر ها سوپرجاذب ياثربخش از حاصل آماري تحليل و تجزيه - ۳ جدول

  مصرف
A200  بيش  (%) مصرف سطح  تيپرل تيئولز (%)  

a۷۵- b۷/۴۱-  a۳/۸۳-*  ۵  
۵ a۳/۵۸- b۰ a۳/۳۳- ۱۰ 

۷/۴۱+ ۳/۸+ ۲۵+ ۱۵  
۶/۸۴ - ۵/۶۱ - ۵/۸۸ - ۵  

۱۰  a۵/۶۱- b۸/۳- b۴/۱۵- ۱۰ 
a۱/۲۳- b۰ b۶/۷+ ۱۵ 

  نيانگيم   - ۳/۳۱  - ۵/۱۶  - ۵/۴۳
  .است شاهد ماريت به نسبت شيافزا درصد ةدهند نشان + عالمت و شاهد ماريت به نسبت رسوب کاهش درصد ةدهند نشان – عالمت *
  
  

  
  



 زايي خاک اشباع بر فرسايش سطحي و رسوب A200و  هاي پرليت، زئوليت تأثير سوپرجاذب                                                               ١٢٨

  ها پالت يده رسوب زانيم در بيش تأثير يبررس
 در ها پالت يده رسوب زانيم در بيش تأثير يبررس براي

 غلظت ريمقاد نيانگيم ،مختلف يها سوپرجاذب حضور
 استفاده با درصد ١٠ و ٥ يها بيش از کدام هر در رسوب

 آزمون نيا از حاصل جينتا .شد سهيمقا يزوج T آزمون از
 و ٥ يها بيش در رسوب غلظت ريمقاد نيب که داد نشان
 مشاهده درصد ١ سطح در يدار يمعن اختالف درصد ١٠
 تأثير بيش عامل که دهد يم نشان امر نيا .)٤ (جدول شد
 يها شيآزما در ها پالت يده رسوب زانيم يرو يدار يمعن

 رسوب زانيم حاصل، جينتا اساس بر است. داشته مختلف
 نيا است. داشته يبرابر دو حدود شيافزا بيش شيافزا با

 يروين شيافزا جهينت در و بيش شيافزا خاطر به امر

 که داشت نظر در يستيبا .است يسطح رواناب ندهيفرسا
 به نسبت بيش دو رسوب غلظت ريمقاد سهيمقا نيا در
 سهيمقا نيا در زين شاهد يها پالت ريمقاد و انجام گريدکي

 هر رسوب غلظت ريمقاد ٣ جدول در اما ؛است شده لحاظ
 به است، شده انجام خود شاهد پالت با سهيمقا در ماريت

 يها بيش در ياثربخش ريمقاد ٣ جدول در خاطر نيهم
   است. بوده درصد ٥ از بهتر درصد ١٠

 رسوب غلظت نيانگيم ريمقاد نيب دار يمعن اختالف وجود
 ايرنيم و يبروغن يها افتهي با درصد ١٠ و ٥ بيش دو در
 يها بيش در پژوهشگران نيا دارد. رتيمغا )١٣٩٣(

 از يناش رسوب زانيم نيب يدار يمعن اختالف مختلف
 نکردند. مشاهده تينانوزئول سوپرجاذب ماريت اعمال

  
 )زوجي تي (آزمون %۱۰ و %۵ هاي شيب در رسوب غلظت هاي ميانگين مقايسه نتايج - ۴ جدول

  t  sig  آزادي درجه  معيار انحراف  ميانگين  (%) شيب
٥  ۹۷/۰  ٤٨/٠  

۳۵  ۰۱/۲ -  ٠٥/٠  
١٠  ۸۸/۱  ٩٤/٠  

 
 گيري نتيجه

 فرسايش، ميزان کاهش و خاک اصالح هاي راه از يکي
 سوپرجاذب پليمرهاي است. ها جاذب سوپر از استفاده

 تازگي به كه هستند ها رزين گروه از ،)دوست آب سوپر(
 بهسازي در ها سوپرجاذب .اند كرده پيدا وسيعي كاربرد
 مشکالت از بسياري اصالح براي توانند مي نيز خاک

 به مطالعه اين در شوند. استفاده خاک شيميايي و فيزيکي
 در رسوب ميزان کاهش روي ها سوپرجاذب تأثير بررسي
 درصد ١٠ و ٥ شيب دو همچنين و مصرف مختلف سطوح

  شد. پرداخته آزمايشگاهي هاي پالت مقياس در
 کردن اضافه که داد نشان پژوهش اين نتايج کلي طور به

 خاک هدررفت ميزان کاهش باعث خاک به ها جاذب سوپر
 رسوب ميزان کاهش براي ها آن از استفاده نتيجه در و

 افزايش خاک، اشباع حالت در که هرچند ؛شود مي توصيه
 حجمي درصد ١٠ مصرف سطح تا ها جاذب سوپر ميزان
 و داشته رسوب ميزان کاهش در داري معني تأثير خاک

 غلظت مقدار مجدد افزايش مواد اين از بيشتر استفاده
 داد نشان مطالعه اين نتايج است. داشته همراه به را رسوب

 طور به استفاده، مورد سوپرجاذب نوع سه بين از که
 در (اثربخشي) رسوب ميزان کاهش بيشترين ميانگين

 A200 هاي  جاذبسوپر به مربوط بترتي به اشباع حالت
 زئوليت نهايت در و درصد) ٥/٣١( پرليت رصد)،د ٥/٤٣(

 سوپر نوع سه هر اگرچه بنابراين است. بوده درصد) ٥/١٦(
 به نسبت رسوب ميزان کاهش باعث نسبي طور به جاذب
 رسوب کاهش در A200 جاذب سوپر کارايي ،اند بوده شاهد

 هدف با نتيجه در است؛ بوده بيشتر اشباع حالت در
 توصيه A200 سوپرجاذب، سه اين بين از خاک حفاظت

  د.شو مي
 سوپر اثربخشي مقايسه هدف حاضر ،پژوهش اين در

 وضعيت در يکديگر با مصرفي مختلف سطوح و ها جاذب
 بنابراين ؛است بوده خورده دست خاک با و آزمايشگاهي

 پژوهش يک به نياز طبيعي وضعيت با نتايج اين تطابق
 به تواند مي که داشته طبيعي هاي دامنه شرايط در جداگانه
  د.شو پيشنهاد يپژوهش موضوع يک عنوان
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