
 

  
  
  

 رسی هاي منحنی رطوبتی دو بافت خاك شنی و لوم ب مدلی آب و ضرايت نگهداریانه بر ظرفیت میاثر زئول
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  چکیده 

به )  درصد۸ و ۵، ۲(انه در سطوح يت ميزئول.  بر نگهداشت آب در دو بافت لوم رسي و شني بررسي شدانهيت ميدر اين مطالعه اثر زئول
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  مقدمه 
، آب  اغلب نقاط ايرانخشک مانند مهيدر مناطق خشک و ن

از . استکننده توسعه کشاورزي  ن عامل محدوديتر مهم
اري از يت و عملکرد بسيفيرشد، ککمبود آب بر طرفي 

 برايبه خاک  اصالحي  افزودن مواد.گذارد  اثر ميصوالتمح
 کي خاکيزيخواص فبهبود ي مصرف آب و يآش کاريافزا

 رود شمار مي  بههاي مقابله با کمبود آب راهن يتر  از مهميکي
توان به   جمله اين مواد اصالحي مي از).۱۳۸۶ ،نورافکن(

  . اشاره كرد١هاي زئوليت کاني
 ٢ها  بوده و كلينوپتيلوليتهايي طبيعي  ها کاني زئوليت
طبيعت . استهاي رايج براي اهداف كشاورزي   زئوليت

ها باعث افزايش سطح ويژه و افزايش  متخلخل اين كاني
 ،شادوكس(شود  آنها مي) CEC (يونيت تبادل کاتيظرف

ها تاكنون در صنايع مختلفي اعم از صنايع  زئوليت). ٢٠٠٤
ز و نايع نسونشاني، ص نفت و پتروشيمي، صنايع آتش

ها داراي  زئوليت. اند كار رفته سراميك، در صنايع شوينده، به
عناصري مانند پتاسيم، كلسيم، سديم، آلومنيوم، منيزيم، 

 و مكمل آهن و منگنز است سفر، گوگرد،سيلسيم، فمس، 
د و وش ميغذايي دامي و كودهاي كشاورزي محسوب 

دامي نقش اورزي و توانند در توليد بيشتر محصوالت كش مي
عنوان حاصلخيزكننده و  در كشاورزي به. ندکن مهمي ايفا 

افزاينده رطوبت خاك و در کاهش آبشويي نيترات استفاده 
  ).١٣٨٠ و خالدي، طباطبائي(شود  مي

تغيير نگهداري آب در اثر اضافه ) ١٩٩٥(ياسودا و همکاران 
آنها با استفاده . کردن زئوليت به خاک شني را بررسي کردند

به منحني رطوبتي به ) ١٩٨٠(گنوختن  ازش مدل ونبر
 در ،در پي آن. افزايش مقدار رطوبت قابل دسترس پي بردند

اثر زئوليت ) ١٩٩٨(ياسودا و همکاران تحقيق ديگري از 
طي اين آزمايش . برکنترل آب و شوري در خاک بررسي شد

عنوان يک  زئوليت عالوه بر افزايش ظرفيت نگهداري آب به
نده زيان شوري براي گياهان تحت آبياري با آب نك ماليم

  . شور معرفي شد
أثيرهاي متفاوتي بر رطوبت رسد كه انواع زئوليت ت نظر مي به

نشان داد که ) ١٣٨٤(اسدکاظمي . جاي گذارند خاك به
 درصدي ٦ نسبت به كاربرد  زئوليت سمنان درصدي٦كاربرد 

                                                 
1- Zeolite  
2- Clinoptilolite  

ابل رطوبت قرا در افزايش زئوليت فيروزكوه بيشترين 
 ٦  کاربرد ديگر، از طرف.شود باعث مياستفاده خاک 

 ٦و تيمار % ٦٧ آبياري تحت كم زئوليت سمنان درصدي
توانستند رشد % ٦٧زئوليت فيروزکوه و آبياري درصدي 

، عبارت ديگر هب. اي را برابر تيمار شاهد کنند طولي سرو نقره
 اي را نياز آبي سرو نقره درصدي اين دو زئوليت ٦ كاربرد

  .ادميزان يک سوم کاهش د به
، ٥، ٠(با اضافه کردن سطوح مختلف زئوليت ) ٢٠٠٨(عبدي 

 و ٣به محيط کشت چمن کنتاکي بلوگراس)  درصد١٥ و ١٠
)  درصد٦٥ و ٤٥، ٢٥( سطح تخليه رطوبتي خاک ٣اعمال 

چنين ) گذشت دوره استقرار(دو ماه بعد از کشت بذرها 
همراه اعمال  هزئوليت ب% ١٥نتيجه گرفت که كاربرد 

باعث )  درصد٢٥(ترين درصد تخليه رطوبتي خاک  پايين
 درصدي ١٠ و ٥سطوح . بيشترين رويش و کيفيت چمن شد

  .داري با شاهد نشان ندادند زئوليت اختالف معني
و رطوبت خاک به ) نيروي ماتريک(بين نيروي مکش  رابطه

در آبياري و اين منحني . منحني رطوبتي خاک موسوم است
، زيرا تأثير ساختمان خاک، تخلخل، است بسيار مهمکشي زه

ر حالت آب در بفرج و جذب سطحي را  و  توزيع اندازه خلل
حالت آب در خاک و تغييرات آن در . کند خاک بيان مي
 استکننده جهت حرکت آب در خاک  عيينپروفيل خاک، ت

وسيله گياه  و در ميزان حرکت آب در خاک و جذب آن به
منحني رطوبتي خاک يکي از  ).١٣٦٠،عالمي(ثر است ؤم

بيني  ترين خواص فيزيکي خاک است که براي پيش اصولي
 نظير زهکشي، نفوذ، هدايت ديگر خواص هيدروليکي خاک

 ،بوردي  باي(اشباع و غيره کاربرد دارد  حالت غير آبي در
 اين مشخصه همچنين براي بسياري از مطالعات ).١٣٧٩

ريزي آبياري، انتقال  ک، برنامه خاک مانند حفاظت خا-آب
امالح، رشد گياهان و بررسي تنش آبي گياهان ضروري 

  . است
 از فوايدي تابع رياضيوسيله  به منحني رطوبتي نمايش

توان از تابع مذکور براي  صورت مي در اين. برخوردار است
تخمين رطوبت و حركت امالح در خاكرخ با استفاده از 

) ۲۰۰۵ ،ونك و همكارانسيم( حرکت امالح يها مدل
ثر بر شکل ؤتوان انتظار داشت که عوامل م مي. استفاده کرد

ب شکل را نيز تحت يژه ضرايو منحني، ضرايب منحني به
                                                 
3- Poa pratensis  
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 αاز جمله آنها ضرايب ). ١٣٨٢ ،سهراب(ثير قرار دهند تأ
در ) شيب منحني رطوبتي (nو ) عکس مکش ورود هوا(

  .است) ١٩٨٠(گنوختن  منحني رطوبتي ون
  

  ها مواد و روش
متري از   سانتي۰-۳۰در اين مطالعه يک خاک شني از عمق 

و رود در شهر سامان  يکي از مزارع حواشي رودخانه زاينده
هر دو واقع (فرخشهر رسي از همان عمق از - خاک لوميک 
. برداري شدند نمونه) استان چهارمحال و بختياريدر 

گاه کوبيده و از نظر بعد از انتقال به آزمايش هاي مورد خاک

هاي اوليه  برخي ويژگي. متري عبور داده شدند الک دو ميلي
  . داده شده است۱ در جدول  اين دو خاک

 درصد ۸ و ۵، ۲(ت يسه سطح زئولدر اين تحقيق اثر کاربرد 
شني و لوم ( بر نگهداشت آب در دو نوع بافت خاک )وزني
و همچنين بر ضرايب منحني رطوبتي حاصل از ) رسي

 ١٩٦٤ ،کوري-، بروکس١٩٨٠ ،گنوختن ون(زش سه مدل برا
سه سطح . گيرد مورد ارزيابي قرار مي) ١٩٧٤ ،و کمبل

گر ي ديکار رفته در کارها سطوح به ت با توجه بهيزئول
ز يو ن) ۲۰۰۸ ،ي و عبد۱۳۸۴ ،ي، اسدکاظم۱۳۸۲ ،سهراب(

ت به خاک انتخاب يش زئولي بودن افزايبا توجه به اقتصاد
.شد

  برخی خصوصیات اولیه دو بافت خاك مورد مطالعه -1جدول 

 رس  بافت خاک
(%)  

 سيلت
(%)  

 شن
(%)  

 چگالي ظاهري
(g cm-3)   

 كربن آلي
(%)  pH  

EC  
)dS/m(  

  کربنات کلسيم معادل
(%)  

  ١٥  ٤٣/٠  ٧٨/٧  ٠٨/٠  ٤۷/١  ٨٣  ١٣  ٤  شني
  ٥٠  ٤٧/٠  ١٨/٧  ٦٦/٠  ٢/١  ٤٠  ٢٨  ٣٢  لوم رسي

  دن در کوره درصد از دست رفت آب در اثر خشکان*
  

زئوليت مورد استفاده در اين مطالعه زئوليت كلينوپتيلوليت 
)  توابع استان آذربايجان شرقياز معادن شهر ميانه از(ميانه 

 که از شركت افرندتوسكا تهيه شد و بعد از عبور از الك است
 يبرخي از خصوصيات کل. دشمتري با خاك مخلوط  دو ميلي

  .اده شده است د٢اين نوع زئوليت در جدول 
)  درصد۸ و ۵، ۲(زئوليت كلينوپتيلوليت ميانه در سه سطح 

درصد وزني . ها اضافه و مخلوط شد با سه تكرار به خاك
) لوپاسکالي ک۱۰ و ۵/۷، ۵، ۰ (هاي رطوبت در مكش

براي . گيري شد  اندازه١وسيله دستگاه ستون آب آويزان به
ه خاك اين منظور ابتدا صفحه سراميكي دستگاه و نمون

سپس نمونه اشباع شده .  ساعت اشباع شدند۲۴مدت  به
 ۲۴بعد از . نظر قرار گرفت مورد  ساعت تحت فشار۲۴مدت  به

 ساعت ۲۴مدت  گيري و به ساعت وزن نمونه مرطوب اندازه
) ۲(و ) ۱ (معادلهبا استفاده از . در داخل آون قرار داده شد

  . نظر تعيين شد رطوبت وزني و حجمي در مکش مورد

1

12

m
mm

m
−

=θ                                              )۱(  

bmv ρθθ ×= )۲(                                                  

                                                 
1- Hanging water column  

ترتيب رطوبت وزني خاک و رطوبت   بهθv و θm :که در آن
ترتيب وزن خاک مرطوب و وزن   بهm2 و m1حجمي خاک، 

  .است  ظاهري خاکيچگال ρbشده در آون و خاک خشک 
 به كمك ) کيلوپاسکال١٥٠٠، ٥٠٠، ١٠٠، ٣٣(هاي  مكش

براي آماده كردن .  شدگيري دستگاه محفظه فشاري اندازه
ترتيب  براي قرار دادن در دستگاه صفحات فشاري به ها نمونه
مدت  ه مذکور به ابتدا صفحات سراميكي دستگا:عمل شدزير 
سپس خاك مخلوط شده با زئوليت در . شد ساعت اشباع ٢٤

 ٢ و ارتفاعمتر  سانتي ٦به قطر  PVCاز جنس هايي  استوانه
روي صفحات سراميكي قرار داده شدند،  كه بر، متر سانتي

ر  ساعت با آب شه٢٤مدت  ها به نمونه. ريخته شد
)dS/m۴/۰EC= ( ٤٨ تا ٢٤ مدت به و در روز بعد شداشباع 

مكش فشار معادل  رطوبتي تحت ساعت براي تعيين منحني
بعد از . داده شدندقرار در دستگاه محفظه فشاري نظر  مورد

ه وزن لدستگاه خارج و بالفاص ها از  نمونه،رسيدن به تعادل
 ١٠٥ در دمايساعت  ٢٤ مدت ها به سپس نمونه. شدند

شدند و وزن نهايي آن  خشك كامالًدر آون گراد  درجه سانتي
و ) ١ معادله(رطوبت وزني بعد از تعيين . گيري شد نيز اندازه

با استفاده از جرم ويژه ظاهري، رطوبت حجمي محاسبه شد 
  ). ٢ معادله(
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انه بر شكل و ضرايب يت ميمنظور بررسي اثر كاربرد زئول به
، )۱۹۸۰(گنوختن  منحني رطوبتي خاك از سه مدل ون

. استفاده شد) ۱۹۷۴(ل پو کم) ۱۹۶۴(كوري -بروكس
و ) ۱۹۶۴(كوري -كس، برو)۱۹۸۰(وختن گن معادله ون

 داده شده ۵ و ۴، ۳ترتيب در معادالت  به) ۱۹۷۴(کمبل 
  . است
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 θr و θS، )مکش( قدر مطلق پتانسيل ماتريک ψكه در آنها  
ترتيب رطوبت حجمي اشباع و رطوبت حجمي مانده در  به

) L-1(يک پارامتر رياضي  α.   رطوبت حجمي استθ و خاك
نظر  درعنوان عكس مكش نقطه ورود هوا  است که اغلب به

انسيل  پتψe،  شيب كلي منحني رطوبتيn، شود ميگرفته 
 ضرايب. است پارامتر توزيع اندازه منافذ خاک λ ورود هوا و

α ،nو  λو از گذارد  بر روي شيب توابع نگهداشت تأثير مي 
  .رو فاکتور شکل نام دارند اين

هاي  ضرايب سه مدل مذکور با برازش هر مدل به داده
 SWRCافزار آزمايشي هر تكرار از هر تيمار استفاده از نرم

افزار   اين نرم.دست آمد  به١رافسون-يتم نيوتن و الگور3.0
 با هدف تخمين )٢٠٠١ ( نتو و همکاران-توسط دورادو
 مدل منحني رطوبتي خاک با استفاده از ١٢پارامترهاي 

 رافسون توسعه يافته -روش حداقل مربعات و الگوريتم نيوتن
رطوبت در هر (هاي رطوبتي خاك  ت بر ويژگيياثر زئول. است

 گنوختن و ضرايب مدل ون) ابل استفادهمكش، آب ق
با ) ۱۹۷۴(ل و كمپ) ۱۹۶۴(كوري -، بروكس)۱۹۸۰(

براي مقايسه  .انس انجام شديه وارياستفاده از تجز
گنوختن  هاي رطوبت در هر مكش، ضرايب مدل ون ميانگين

از آزمون ) ۱۹۷۴(کوري -و بروکس) ۱۹۷۴(ل پ، کم)۱۹۸۰(

                                                 
1- Newton-Raphson  

LSD ين محاسبات آماري ا. استفاده شد% ۵ و سطح احتمال
  . انجام گرفتSTATISTICA 7.0افزار  با استفاده از نرم

  
  بحث  ج وینتا

هاي پايين  بر نگهداشت آب در مکشانه يت مياثر کاربرد زئول
رصد حجمي رطوبت با افزايش د)  کيلوپاسکال۱۰ تا ۰(

  کيلو١٠ تا ٠(هاي پايين  در مکشانه يت ميزئولکاربرد 
 بيشترين افزايش .اري افزايش يافتد طور معني به )پاسکال

و با افزايش مکش رخ داد خاک شني و در نقطه اشباع در 
  .يافتميزان افزايش رطوبت حجمي کاهش 

ها و در مورد هر دو خاک با  کلي در تمامي مکش طور به
طور  درصد رطوبت حجمي بهانه يت ميزئولافزايش کاربرد 

 ).p>٠٥/٠ (داري نسبت به شاهد افزايش يافته است معني
  . ارائه شده است۱ج در شکل ينتا

  
ت در  تغییرات رطوبت حجمی در اثر کاربرد زئولی-1شکل 

 .پاسکال در در خاك لوم رسی و خاك شنی کیلو 10تا  0 هاي مکش
   

  هاي باال حجمی در مکش  رطوبت برتیاثر زئول
درصد حجمي رطوبت با افزايش کاربرد زئوليت 

 ١٥٠٠تا  ٣٣ (هاي باال  مکشكلينوپتيلوليت ميانه در
 )p>٠٥/٠ ( افزايش يافتداري معنيطور  هب) پاسکال کيلو
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در خاک شني و در نگهداري رطوبت بيشترين افزايش 
در خاک شني در . زئوليت رخ داد% ٨ با کاربرد  FCنقطه
پاسکال تمامي سطوح کاربرد با شاهد و با  لوکي ٣٣ نقطه

 ولي )p>٠٥/٠ (دندداري نشان دا سطح قبلي اختالف معني
زئوليت  درصدي ٨کاربرد  فقط  PWPدر نقطه

داري در مقابل شاهد  كلينوپتيلوليت ميانه اختالف معني
زئوليـت در % ٨ با کاربرد FCافزايـش رطوبت در . نشان داد
% ١١و در خاک شني از % ٣٢به % ٣١رسي از  خاک لوم
 ي پاسخ خاک لوم رسيکل طور به. رسيده است% ١٣درصد به 

 ).٢شكل (ت کمتر بود يبه کاربرد زئول
مقدار آب قابل ذخيره در خاک که بتواند مورد استفاده گياه 

 که بين دو حد پتانسيلي  آب قابل استفاده نام داردقرار گيرد
FC و PWPکاربرد زئوليت كلينوپتيلوليت ميانه . د قرار دار

 ٥/١زان يم در خاک شني باعث افزايش آب قابل استفاده به
نبود دار  معني رسي اين افزايش در خاک لوم. ابر شاهد شدبر
)٠٥/٠p< .( افزايش آب قابل استفاده در خاک شني از آنجا

شود که زئوليت كلينوپتيلوليت ميانه در اين خاک  ناشي مي
FC را بيشتر از PWPر دنگهداشت آب . دهد  افزايش مي

هاي باالتر ناشي از جذب سطحي است و بنابراين   مکش
 خاک تأثير ي نواحي سطحخصوص به بافت خاک و ازشتر بي

رسد کاني  نظر مي  به.)٢٠٠٤شارد و همکاران، ( گيرد مي
زئوليت در خاک شني با جذب سطحي رطوبت نگهداشت 

حالي است  اين در. دهد هاي باال افزايش مي آب را در مکش
رسي ميزان زئوليت اضافه شده تغيير   لوم که در خاک

بر همين اساس . کند داشت آب ايجاد نميچنداني در نگه
واسطه کاربرد ي باال به اه افزايش نگهداري رطوبت در مکش

  .شود رسي کمتر ديده مي زئوليت در خاک لوم
 - و با الگوريتم نيوتنSWRC 3.0افزار  فاده از نرمبا است

کوري -، بروکس)١٩٨٠ (گنوختن رافسون سه مدل ون
ف منحني رطوبتي براي توصي) ١٩٧٤(ل و کمپ) ١٩٦٤(

شود اين سه مدل  نانکه ديده ميچ). ٣جدول (انتخاب شدند 
 ها بسيار R2: کنند هاي آزمايشي را توجيه مي خوبي داده به

 هاي منفي نشانه AICضمناً .  بسيار پايين استMSEباال و 
در اين ميان مدل . خوبي برازش اين سه مدل هستند

  .هتر است دو مدل ديگر هم بز ا)١٩٨٠ (گنوختن ون
 

 
تغییرات رطوبت حجمی در اثر کاربرد زئولیت در  -2شکل 

رسی و خاك  کیلو پاسکال در خاك لوم1500 تا 33هاي  مکش
 .شنی

  
 آماره هاي کیفیت برازش سه مدل منحنی رطوبتی -3جدول

  خاك
  ∗R2 MSE  AIC  مدل
  -53/14  00028/0  995/0  )1980(گنوختن  ون

  -87/11  00074/0  985/0  )1964(کوري -بروکس
  -42/13  00060/0  989/0  )1974(ل پکم

∗ Akaike Information Criterion  

  
  گنوختن بر ضرایب مدل ونزئولیت اثر کاربرد 

خاک با کاربرد زئوليت نوع در هر دو   θsمقدار
طور  كلينوپتيلوليت ميانه و افزايش سطح استفاده به

 افزايش دهنده که نشان >p)۰۵/۰(داري افزايش يافت  معني
. استظرفيت نگهداشت آب با وجود زئوليت در خاک 

در هر سطح کاربرد زئوليت كلينوپتيلوليت ميانه با   θsمقدار
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θs  ٠٥/٠(سطح ديگر متفاوت بودp< .(مقدارθr   نيز با کاربرد
 داري افزايش يافت طور معني بهزئوليت كلينوپتيلوليت ميانه 

)٠٥/٠p< (افزايشولي θr  برخالفθs   درصد٢/٠سطح در  

دنبال افزايش نگهداشت آب  متوقف شد که اين افزايش به
  .افتد واسطه وجود زئوليت در خاک اتفاق مي به

) 1974(ل پو کم) 1964( کوري -، بروکس)1980(گنوختن   ونهاي مقایسه میانگین اثر زئولیت کلینوپتیلولیت میانه بر ضرایب مدل -4جدول 
  رسی در دو خاك شنی و لوم

  8  5  2  0  رایب مدلض  بافت خاك  مدل  (%)سطح کاربرد زئولیت کلینوپتیلولیت میانه 
θs  a32/0 b33/0  c36/0  d38/0  
θr 06/0 a 074/0 b 076/0 b 077/0 b 
N 53/3 a 62/3 a 75/3 a 59/3 a 

  خاك شنی

α 32/0 a 31/0 a 29/0 a 30/0 a 
θs  a64/0  b66/0  c68/0  d69/0  
θr 097/0 a 102/0 b 12/0 c 13/0 c 
N 04/2 a 8/1 b 69/1 c 21/1 d 

 )1980 (گنوختن ون

 رسی خاك لوم

α 04/0 a 05/0 a 046/0 a 031/0 a 
θs a32/0 b33/0  c36/0  d38/0  
θr a07/0  a08/0  a08/0  b09/0  
α a24/0  b18/0  b18/0  b17/0  

  خاك شنی

λ a46/0  a46/0  a45/0  b43/0  
θs a64/0  b66/0  c68/0  d69/0  
θr a17/0  a17/0  b18/0  b18/0  
α a058/0  b06/0  b061/0  b061/0  

  )1964(کوري-بروکس

  رسی خاك لوم

λ a40/0 a40/0 a40/0 a41/0 

θs a32/0 b33/0  c36/0  d38/0  
λ a18/7 a31/7 a33/7 a37/7 خاك شنی  
ψe a37/0 a46/0 a42/0 a35/0 

θs a64/0  b66/0  c68/0  d69/0  
λ a14/5  b02/5  b01/5  b01/5  

  )1974(ل کمپ

  رسی خاك لوم
ψe a08/11  b4/10  b39/10  b47/10 

  )p>05/0 (داري ندارند  اختالف معنیفیهر ردهاي داراي حروف مشترك در  میانگین :توضیح
  

علت افزايش  با افزايش زئوليت كلينوپتيلوليت ميانه به
شيب  ( nنگهداشت آب در خاک، يک روند کاهشي در مقدار

با   nکاهش. ديده شدرسي  لومدر خاک ) وبتيمنحني رط
داري با  افزايش زئوليت و افزايش سطح استفاده تفاوت معني

معني کاهش  به  nکاهش .نشان دادرسي  در خاک لومشاهد 
ولي افزايش زئوليت به خاک دادن آب خاک است   از دست

ت يزئول). ٤جدول (را تغيير نداد ) α و n(شني ضرايب شکل 
درون خود  تواند با جذب آب به ختار متخلخل ميدليل سا به

.  شودي شنيها افزايش نگهداشت آب خصوصاً در خاکباعث 

 ي مقدار کمترnن ي سنگيها  است که در خاکيحال ن دريا
  . سبک داردينسبت به بافت ها

  کوري-ضرایب مدل بروکسبر زئولیت  ر کاربرداث
پتيلوليت در هر دو خاک با کاربرد زئوليت كلينو  θsمقدار

داري افزايش  طور معني ميانه و افزايش سطح استفاده به
 با ،دهد ظرفيت نگهداشت آب ميکه نشان ) >٠٥/٠p(يافت 

 نيز با  θrمقدار .است  افزايش يافته در خاکزئوليتجود و
ت ميانه و افزايش سطح استفاده کاربرد زئوليت كلينوپتيلولي

 ).>٠٥/٠p (داري افزايش يافت طور معني به
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در  را در خاک شني کاهش داده ولي λ و αزئوليت ضرايب 
 α رسي با کاربرد زئوليت كلينوپتيلوليت ميانه خاک لوم

 λمقدار داري افزايش يافت و  طور معني نسبت به شاهد به
داري را نسبت   معنيتغيير) و فرج  شاخص توزيع اندازه خلل(

  درصدي٨با کاربرد خاک شني در . به شاهد نشان نداد
 کاهش يافت، کاهش λمقدار زئوليت كلينوپتيلوليت ميانه 

 افزايش خللده و بوفرج ريز  و   افزايش خللنشانهاين پارامتر 
هاي  مشکل عدم نگهداشت آب در خاکتواند  فرج ريز مي و 

 در α همچنين کاهش .)٤جدول  (کند سبک را برطرف مي
بود دهنده به رسي نشان خاک شني و افزايش آن در خاک لوم

براساس تغييرات حاصل از . هاست ساختار رطوبتي خاک
توان  مي) ١٩٦٤(کوري -کاربرد زئوليت در ضرايب بروکس

چنين نتيجه گرفت که کاربرد زئوليت كلينوپتيلوليت ميانه 
هاي سبک مفيد   بهبود شرايط رطوبتي خاکبرايتواند  مي

 . باشد
  لمدل کمپبر ضرایب زئولیت اثر کاربرد 

 زئوليت و افزايش سطح ر هر دو خاک با کاربردد θsمقدار 
دهد  مي داري افزايش يافت که نشان  طور معني استفاده به

 افزايش  در خاکزئوليت با وجود ،ظرفيت نگهداشت آب
در خاک ) کاهش پتانسيل ورود هوا ( ψeتغييرات. يافته است

اما . دهد داري را نشان نمي شني نسبت به شاهد تفاوت معني
داري را  رسي مقدار اين پارامتر کاهش معني لومدر خاک 

کاهش پتانسيل ورود ). ٤جدول  (نسبت به شاهد نشان داد
تواند مشکل ماندابي شدن اين  رسي مي هوا در خاک لوم

 با افزايش زئوليت در خاک λمقدار  .دها را حل کن خاک
 .رسي اين مقدار کاهش يافت شني کاهش و در خاک لوم

فرج   و   افزايش خللنشانه در خاک شني کاهش اين پارامتر
را ها  مشکل نگهداشت آب در اين خاکتواند  مي و استريز 

  نشانهرسي افزايش اين پارامتر  و در خاک لومكندبرطرف 
منحني رطوبتي هر دو . باشد ميفرج درشت  و  افزايش خلل

     . نشان داده شده است٣خاك در شكل 

    
 و خاك شنی در رسی لوموبتی خاك رات منحنی رطیی تغ-3شکل 

مدل  براساس یرطوبت یمنحن .انهیت کلینوپتیلولیت میاثر کاربرد زئول
  .م شده استیترس) 1980(گنوختن  ون

  
  گیري نتیجه

ت مورد استفاده، يکلي نتايج تحقيق نشان داد که زئول طور به
نوع  در هر دو  راطوبت حجمي مانده و رطوبت اشباعر اوالً

 ضمن باال بردن رطوبت در نقطه ثانياً و  داد افزايشخاک
ظرفيت زراعي باعث افزايش ميزان آب قابل استفاده خاک 

از طرفي افزايش زئوليت باعث تغيير شکل و .  شديشن
دهنده كاهش  اي شد كه نشان گونه ضرايب منحني رطوبتي به

دليل کاهش  بنابراين، به. سرعت تخليه آب از خاك بود
ت در کشور يمت ارزان زئولي و با توجه به قهاي آبياري هزينه

هاي سبک براي باالبردن  ژه در بافتيو توان از اين ماده به مي
   .ميزان نگهداشت آب و افزايش فواصل آبياري استفاده کرد
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