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چکیده
امروزه با توجه به مصرف بیرویه کودهای شیمیایی در زمینهای زراعی و تخریب خاک و محیط زیست تحت مصرف همین کودها ،اهمیت استفاده
از کودهای آلی و مواد پلیمری همچون هیدروچار و سوپرجاذب را برجسته می سازد .بدین منظور تحقیق حاضر با هددف بررسدی تدر یر سدموت مختلد
هیدروچار اصالت شده باگاس نیشکر و سوپرجاذب نوع  A200به عنوان مواد سازگار با محیط زیست بر برخی از خصوصیات خاک با مدل آمداری ردرت
فاکتوریل و در قالب ررت بلوک کامالً تصادفی با چهار تکرار و به مدت چهار ماه در سال  96-97در دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمدران
اهواز اجرا شد .سموت استفاده از هیدروچار و سوپر جاذب شامل سه سمح  2 ،0و  5گرم در هر کیلو گرم خاک ( 0/2 ،0و  0/5درصد وزندی بدود .نتدای
نشان داد که سمح دو و پن گرم هیدروچار بر کیلو گرم خاک به ترتیب سبب افزایش  5/2و  9/4درصددی تخلخدل کدل 9 ،و  17/9درصددی رروبدت
ظرفیت زراعی 0/43 ،و  1/2درصدی رروبت نقمه پژمردگی 9/8 ،و  18درصدی کربن آلی 4 ،و  15درصدی فسفر قابدل جد،ب 6 ،و  18درصددی ازت،
 5/5و  16درصدی هدایت الکتریکی و کاهش  4/7و  7/3درصدی جرم مخصوص ظاهری 0/38 ،و  0/77درصدی جرم مخصدوص حقیقدی 0/39 ،و 1
درصدی اسیدیته خاک نسبت به شاهد شد .سمح دو و پن گرم سوپر جاذب بر کیلو گرم خاک نیز به ترتیب سبب افزایش 10و  18/6درصددی رروبدت
ظرفیت زراعی 8 ،و  11درصدی رروبت نقمه پژمردگی 0/52 ،و  0/92درصدی اسیدیته 4 ،و  13درصدی هدایت الکتریکی 2/7 ،و  9/9درصدی تخلخل
کل و کاهش  2و  5/7درصدی جرم مخصوص ظاهری خاک شد و تر یر معنیدار بر میزان کربن آلی ،فسفر قابل ج،ب ،ازت و جرم مخصدوص حقیقدی
خاک نداشت .به رور کلی نتای بیانگر برتری تیمار هیدروچار نسبت به تیمار سوپر جاذب بر بهبود خصوصیات فیزیکی و شدیمیایی خداک بدا بافدت لدوم
میباشند.
واژههای کلیدی :ماده آلی ،سوپر جاذب  .A200هیدروچار اصالت شده .خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک
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خاک های منارق خشک و نیمهخشک بیش از  80درصد زمدینهدای
کشاورزی را شامل میشوند و از نظر مواد آلی فقیر میباشند ،ل،ا برای
بهبود باروری این خاکها ،افزودن مواد آلی به آنهدا ضدروری اسدت.
 -1دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشکده علوم آب دانشدگاه شدهید
چمران اهواز ،اهواز ،ایران.
 -2استاد آبیاری و زهکشی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز،
اهواز ،ایران.
 -3دانشیار آبیاری و زهکشی دانشکده مهندسی علدوم آب دانشدگاه شدهید چمدران
اهواز ،اهواز ،ایران.
 -4استاد آبیاری و زهکشی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز،
اهواز ،ایران.
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بقایای گیاهی به دلیل دارا بودن حجم زیاد و خشدبی بدودن ،در تهیده
زمین و کاشت محصول بعدی ممکن است ایجاد مشدکل کنندد و بده
همین دلیل بایستی به رریقی خرد و با خاک مخلدو شدوند و مددت
زمان کافی و شرایط مناسب برای تجزیه آنها فراهم گدردد ( jalali et
 . al., 2011به همین دلیدل از دیدر بداز رو هدایی چدون سدوزاندن
بقایای گیاهی ،باقی گ،اشتن بقایا بر سمح خداک ،جمد آوری بقایدا از
سمح مزرعه و شخم بقایا در خاک ممرت بوده است .سوزاندن مدداوم
بقایای محصول قبلی بهویژه در شرایط تنداوب دو محصدولی ،کمبدود
مواد آلی خاک و کاهش حاصلخیزی خاکهای زراعی را در پی خواهد
داشدت ( . Fawcett and Towery., 2002فرآیندد تولیدد کدربن بده
رو هیدروترمال اولین بار توسط برجیس و اسدککت در سدال 1913
ارائه شد .این فرایند شامل حرارت دادن زیست توده گیداهی یدا مدواد
دیگر در یک ظرف سربسته تحت فشار در حضور آب و در دمایی بین
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 180تا  200درجه سلسیوس میباشد و حاصدل ایدن واکدنش ،ز دال
(هیدروچار و مدواد آلدی محلدول اسدت ( ;Heilmann et al., 2010
 . Sevilla and Fuertes., 2009اساس فرآیند هیددروترمال ،تجزیده
ساختار کربوهیدراتها بوسیله عمل گرمازایی مدیباشدد و در ردی آن
مواد قندی آزاد و سایر محصوالت تولید میشود ( Heilmann et al.,
 . 2010درنتیجه این فرآیند نشاندهنده سازگاری با محدیط زیسدت و
ارائه یک تکنیک ساده میباشد که ری آن در ابتدا زیست توده و مواد
قندی به پلیمرهای پیش تغلیظ شده تبدیل و در ادامه ری فرآیندهای
آبگیری ،پلیمر شدن و متراکم شدن بیشتر ،مشتقاتی نی از کربن به-
دست میآید ( . Akhter et al., 2004از مزایای هیدروچار مدیتدوان
به کاهش گازهای گلخاندهای از قبیدل  CO2و Lehmann, ( N2O
 ، 2007; Laird, 2010; Sohi et al., 2009ترسدیب کدربن خداک
(  ، Lehmann and Joseph., 2009افزایش حاصلخیزی خاک ( Li
 ، et al., 2012افدزایش تخلخدل خداک و افدزایش ظرفیدت تبدادل
کاتیونی ( Masto et al., 2013اشاره کدرد .در رابمده بدا پلیمرهدای
سوپر جاذب می توان گفت که هیدروژلهای سدوپرجاذب یدا ژلهدای
پلیمری آب دوست ،هیدروژلهایی هستند که می توانند مقادیر زیدادی
آب را ج،ب کنند ( .)Barvenik., 2007ذرات هیددروژل سدوپرجاذب
بدون حل شدن تا رسیدن به حجم تعادلی خدود متدورم مدیشدوند .از
ویژگیهای سوپرجاذبها می توان به توانایی ج،ب آب زیداد ،سدرعت
زیاد ج،ب و استحکام ژل اشاره کدرد .اصدالت محدیط ریشده بوسدیله
پلیمرها نتایجی مانند افزایش نگهداشت آب در محیط رشد گیاه ،بهبود
بافت خاک و افزایش دور آبیاری را به دنبدال دارد ( Abedi-Koupai
 .)et al., 2008با توجه به  pHسوپرجاذب که بین  6تا  7اسدت ،ا در
سوء بر خاک نداشته و هیچگونده سدمیتی نیدز نددارد .سدوپرجاذبهدا
بهعلت تغییر حجم مداوم ،میزان هوا را در خاک افزایش میدهند .عمر
مفید سوپرجاذبها در خاک تا  5سال گزار شدده اسدت ( Koupai
 .)and Asadkazemi., 2006استفاده از مواد سوپرجاذب بده عندوان
مخزن ذخیره ،جهت جلوگیری از اتالف آب و افزایش راندمان آبیداری
اسدت ( .)Abedi koupai et al., 2010عمومدا سدوپرجاذبهدا ،بدی
رنگ ،بی بو ،بدون خاصیت آالیندگی در خاک یا آبهدای سدمحی و
زیرزمینی و بافتهای گیاهی میباشند .پلیمرهای سدوپرجاذب بدا بداال
بردن ظرفیت نگهداری آب در خاک ،بهبدود دانده بنددی و سداختمان
خاک و نیز افزایش قابلیت بات خاکدانهها و کاهش جدرم مخصدوص
ظاهری خاک شرایط بهتری را برای رشد و نمو گیاه زراعدی خصوصدا
در شرایط تنش خشکی فراهم میکنندد (.)Abedi Koupai., 2010
پلیمرهای سوپر جاذب بر میدزان نفدوذ آب در خداک ،وزن مخصدوص
ظاهری و ساختمان خاک تدا یر مدیگ،ارندد ( Helalia and Letey.,
 . 1988هدف اصلی از افدزودن پلیمرهدای سدوپر جداذب بده خداک،
افزایش ظرفیت نگهداری آب و افزایش دور آبیاری است ( Peterson,
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. 2002; Johnson, 1984; Flannery and Busscher., 1982
ظرفیت ذخیره آب به بافت خاک ،نوع و انددازه پلیمدر و امدالت خداک
بستگی دارد ( . Jhurry, 1997اختر و همکاران ( 2004بیان نمودندد
که افزایش  0/2 ،0/1و  0/3درصد هیدروژل بده خداک لدومی و لدوم
شنی منجر بده افدزایش خمدی رروبدت ظرفیدت زراعدی بدا ضدریب
همبستگی ( 0/988و افزایش آب قابدل اسدتفاده گیداه در هدر خداک
گردیدد ) .(Akhter et al., 2004آمدارلیس و همکداران ( 2010بدا
کاربرد کود و پلیمر پلیآکریلید برای باال بردن رشد ربیعی گوندههدای
گیاهی در خاک معدنی به منظور افزایش فعالیتهای آنزیمی ،باالترین
بهبود در شدرایط خداک همدراه بدا پلیمدر و کدود را مشداهده کردندد،
بیشترین توده خشک گیاهی نیز در خاک ترکیبی کود و پلیمر حاصدل
شد ،که این مسئله ناشی از اصدالت کیفیدت خداک معددنی بده دلیدل
افزایش کود و پلیمر بوده که رشد گیاهان را افزایش داد (Amarilis
) .et al., 2010هدف از این پژوهش بررسی تر یر هیددروچار اصدالت
شده و سوپرجاذب بر برخی از خصوصیات فیزیکی و شدیمیایی خداک
می باشد .گرچه تا کنون مطالعاتی روی اثر سوپرجاذب بر برخیی
از خصوصیات خاک انجیا دی ا اسیل ولیی تیا کنیون تی ثیر و
مقایسییه کییاربرد وییی روچار اصیی س دیی ا و سییوپرجاذب بییر
خصوصیات فیزیکی و دیمیایی خاک بررسی نش ا اسل.

مواد و روشها
این تحقیق در دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمدران
اهواز در سدال  1397بده مددت چهدار مداه و بدا دو تیمدار مختلد از
هیدروچار اصالت شده و سوپرجاذب نوع  ،A200هر کدام در سه سمح
مختل صفر ،دو و پن گرم در هدر کیلدو گدرم خداک ( 0/2 ،0و 0/5
درصد وزنی در چهار تکرار انجام شد .نمونه بدون هیددروچار و سدوپر
جاذب به عنوان نمونه شاهد در نظر گرفته شد .نمونهی خاک برداشت
شده ،پس از خشک شدن در هوا از الک دو میلیمتری عبور داده شدد.
قبل از انجام آزمایشهای مربو به بررسدی تدر یر هیددروچار اصدالت
شده و سوپر جاذب ،برخی از خصوصیات نمونده خداک بدا اسدتفاده از
رو های مرسوم مورد آزمایش قرار گرفت (جددول  . 1سدوپر جداذب
مورد استفاده از نوع  A200از شرکت نانو هورسان و باگاس نیشکر نیز
برای تولید هیدروچار از شرکت کشت و صدنعت نیشدکر فدارابی تهیده
شد.
روش تهیه هیدروچار باگاس نیشکر

برای تولید هیدروچار پس از تهیه باگاس و آسدیاب کدردن آن در
ظروف درپو دار مخصوص ریخته شد .سکس در اتدوکالو از جدنس
فوالد ضد زنگ به همراه آب دیونیزه قرار داده شد .اتدوکالو در درجده
حرارت  200درجه سانتیگراد به مدت  2تا  6ساعت حرارت داده شد.
بعد از این مرحله و رسیدن دمای ظرف به دمای اتاق آزمایشگاه ،پدس
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از عبور محتویات از کا  ،صافی ،ذرات جامد را با آب دیونیزه شستشدو
داده (برای رف ناخالصدیهدای مدواد و سدکس در آون بده مددت 24
ساعت در دمای  70درجه سانتی خشک گردید (. Fang, 2015
اصالحسازی هیدروچار باگاس نیشکر

نحوه اصالت سازی هیدروچار باگاس نیشکر بدین گونده بدود کده
 300گددرم از هیدددروچار باگدداس نیشددکر بدده  180میلددیلیتددر اپددی
کلروهیدرین 1و  150میلدی لیتدر دی متیدل فرومایدد 2اضدافه گردیدد.
مخلو حاصدل بده مددت  60دقیقده در دمدای  85درجده سلسدیوس
نگهداری شد .پس از آن 60 ،میلیلیتر اتدیلن دی آمدین 1بده ترکیدب
اضافه گردید و به مدت  45دقیقه در دمای  85درجه سلسدیوس قدرار
داده شدد .سدکس  150میلدیلیتدر تدری میتدل آمدین 40 2درصدد بده
سوسکانسیون اضافه شد و بده مددت  120دقیقده در دمدای  85درجده
سلسیوس نگهداری شد .در نهایدت بدرای پداک کدردن بقایدای مدواد
شیمیایی از سمح هیدروچار ،چندین مرتبه با آب دیونیزه شسته شدد و
در دمای  60درجه سلسیوس یه مدت  24ساعت خشدک گردیدد ( xu
. et al., 2010
آمادهسازی ستونهای خاک

ستونهای مورد استفاده در این پژوهش ،لولههای پولیکا به قمدر
 10/5سانتی متر و ارتفاع  50سانتیمتر بودند .بدهمنظدور جلدوگیری از
خروج خاک ،انتهای استوانهها توسط کا  ،صافی و توری پالسدتیکی،
مفتول سیمی و درپو پالستیکی که روی آن سوراخهایی تعبیه شده
و مسدود گردید .برای زهکشی آزاد خاک ،پن سانتیمتر اول ستونها
با شن به قمر پن تا  10میلیمتر پر گردید .بهمنظور کداهش جریدان
ترجیحی ،قبل از ریختن خاک در ستونهدا ،دیدواره آنهدا بده وسدیله
گریس چرب گردید .با توجه به جرم مخصوص ظاهری خاک مزرعده
( 1/48گددرم بددر سددانتیمتددر مکعددب و حجددم سددتون خدداک (3241
سانتیمتر مکعب میباشد  ،مقدار  4797گرم خاک برای پر کردن هدر
ستون تا ارتفداع  40سدانتیمتدری الزم بدود .میدزان سدوپر جداذب و
هیدروچار باگاس نیشکر برای هر ستون محاسبه و بدا خداک مخلدو
شد .برای جلوگیری از فشردگی خاک هنگام پر کردن ستونها ،از یک
قی بلند استفاده شد و همزمان به ستون خاک بهرور منظم ضدرباتی
زده شد تا یکندواختی قرارگیدری ذرات خداک در سدتون حفدظ شدود.
ستونهای خاک بر روی شبکه فلزی با پایههای  120سانتیمتر قدرار
داده شدند .برای سهولت در اعمال آبیداری ،سدرمهدایی در ارتفداع 50
سانتی متری ،آویخته به میلههای فلزی که بر روی شاسی تعبیه شدده
1- Epicholorohydrin
2- N-dimethylformamide
3- Ethylenediamine
4- Trimethylamine

بود ،بر روی ستونها قرار گرقتند (استفاده از سرم قابلیت تعیین زمدان
آبیاری و اعمال میزان آبیاری بهردور دقیدق را فدراهم کدرد  .آبیداری
ستون های خاک نیز به رو وزنی انجام شد؛ بدین صورت کده یدک
ستون مجزا (ابعاد دقیقا ممابق لولههای آزمایش بدا خداک شداهد پدر
گردید و با داشتن ارالعات خداک از قبیدل رروبدت ظرفیدت زراعدی
موجود ( )FCو رروبت نقمه پژمردگی دائم ( )PWPو با خارج شدن
رروبت سهل الوصول ( MAD=%50اقدام به آبیداری گردیدد .تعدداد
آبیاریها شامل  15آبیاری و میزان آب وارد شده به هر سدتون در هدر
آبیاری تقریبا 350میلیلیتر بود .آبیاری ستونهای خاک بده مددت 15
هفته انجام پ،یرفت .پس از پایان ایدن دوره ویژگدیهدایی از خداک از
قبیل کربن آلی ( OCاز رو والکلی بلک ،1فسفر قابل جد،ب ( Pاز
رو اولسن ،ازت کل ( Nاز رو کجدال ،هدایت الکتریکدی (، EC
اسیدیته ( ، pHرروبت ظرفیت زراعی ( ، FCرروبت نقمده پژمردگدی
دائم ( ، pwpجرم مخصوص حقیقی ( 𝑎𝜌  ،جدرم مخصدوص ظداهری
( 𝑏𝜌 و تخلخل ( ، nاندازهگیری شد .تجزیه و تحلیل دادهها در سدمح
احتمال پن درصد با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه  22انجام شدد.
همچنین برای مقایسه میانگینهدا از آزمدون دانکدن اسدتفاده گردیدد.
جدول ( 2( ، 1و ( 3به ترتیدب خصوصدیات فیزیکوشدیمیایی خداک،
خصوصیات شیمیایی آب مورد استفاده و ترکیبات سوپر جداذب A200
مورد استفاده در تحقیق را نشان میدهد.

نتایج و بحث
شکل ( 1و ( 2به ترتیب ساختار ظاهری هیدروچار اصالت شده و
سوپر جاذب مدورد اسدتفاده بده رو تصدویر بدرداری میکروسدکو
الکترونی روبشی را در بزرگنمای  500نشان میدهد.
حضور گروههای عداملی سدمحی اکسدیژندار مانندد گدروههدای
هیدروکسیلی ،کربوکسدیلی و کربدونیلی در هیددروچار باعدف ظرفیدت
تبادل کاتیونی هیدروچار شده و در نتیجه منجر به افزایش نگهداشدت
مواد مغ،ی و ج،ب آلودگیها نظیر فلزات سنگین در محیطهای آبی و
خاکی میشدود ( . Fang et al., 2015; Yu and kookana., 2010
با توجه به اندازه مناف ،مرتبط با ذخیره آب موجود در گیاه ( 0/2تدا 50
میکرومتر و توانایی هیدروچار در نگهداشت رروبدت خداک ،تصداویر
میکروسکو الکترونی مربو به هیدروچار محتوای باالیی از مناف ،در
این محدوده را تریید میکند (Heilmann et al, 2010; Sohi et al.,
 . 2009سمح هیدروچار نسبت بده سدوپر جداذب دارای خلدل و فدرج
درشت که به صورت حفرههای النه زنبوری است میباشد .این شبکه
النه زنبوری در واق بیانگر اسکلت کربن در ساختار هیددروچار اسدت
(. Ghani et al, 2013
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جدول  -1مشخصات خاک مورد استفاده در پژوهش
پارامتر
بافت خاک (بدون واحد
هدایت الکتریکی (دسی زیمنس بر متر
اسیدیته (بدون واحد
جرم مخصوص ظاهری (گرم بر سانتیمتر مکعب

پارامتر
تخلخل (درصد
فسفر قابل ج،ب (میلیگرم بر کیلوگرم
کربن آلی (درصد
ازت کل (درصد

مقدار
لوم
2/43
7/77
1/48

مقدار
43
23/87
0/61
0/056

جدول  -2خصوصیات شیمیایی آب مورد استفاده در تحقیق
کلسیم

منیزیم

7/79

6/85

سدیم

کلر

سولفات

بی کربنات

کربنات

(میلی اکی واالن بر لیتر)
5/23

13

9/8

10

0

هدایت الکتریکی
(دسی زیمنس بر متر)
2/2

SAR

4/62

جدول -3برخی از خصوصیات کلی سوپر جاذب (Kent et al., 2009) A200
رطوبت

چگالی

 pHمحلول آبی

اندازه ذرات

ظرفیت جذب آب مقطر

ظرفیت جذب آب شهر

(درصد)
5-7

( مگاگرم بر متر مکعب)
1/4-1/5

(بدون واحد)
6-7

(میکرومتر)
100-250

(گرم بر گرم)
220

(گرم بر گرم)
190

شکل  -1تصویر هيدروچار اصالح شده (بزرگنمایي )500

تأثیر تیمارهای مورد استفاده بر خصوصیات فیزیکی خاک

نتای تجزیه واریانس و مقایسه میانگینهای تیمارهای هیددروچار
باگاس نیشکر و سوپر جاذب به ترتیب در جداول ( 4و ( 5آورده شده
است .جدول تجزیه واریانس (جدول 4نشان می دهد که تا یر کداربرد
هیدروچار باگاس نیشکر و سوپر جداذب بدر وزن مخصدوص ظداهری
خاک در سمح احتمال پن درصد نسبت به شاهد معنیدار بدود .نتدای
مقایسه میانگینها (جدول 5نشان داد که افدزودن هیددروچار باگداس
نیشکر و سوپر جاذب به خاک در تمام سدموت مدورد اسدتفاده در ایدن
تحقیق موجب کاهش معنی دار وزن مخصوص ظاهری خاک گردیدد،
به روری که در تیمار دو و پن گرم هیدروچار بر کیلو گرم خداک بده
ترتیب باعف  4/7و  7/3درصد کاهش و در تیمار دو و پن گرم سدوپر
جاذب بر کیلو گرم خاک به ترتیب باعف  2و  5/7درصد کاهش معنی
دار جرم مخصوص ظداهری خداک گردیدد .مداده آلدی باعدف بهبدود

شکل  -2تصویر سوپر جاذب ( A200بزرگنمایی )500

ساختمان خاک ،شکلگیری خاکدانهها و پایداری آنها مدیگدردد و از
این رریق وزن مخصوص ظداهری خداک کداهش مدییابدد .ابدل و
همکاران ( 2013گزار کردند که کاربرد هیدروچار بقایدای ذرت بده
ترتیب در دماهای  200و  550درجده سلسدیوس سدبب کداهش وزن
مخصوص ظاهری خاک و در نتیجه افزایش تخلخل خاک به ترتیدب
به مقدار  84و  82درصد گردید ) (Abel et al., 2013عامدل اصدلی
کاهش جدرم مخصدوص ظداهری خداک در ا در مصدرف هیددروچار،
شکل گیری خاکدانده هدا و افدزایش منافد ،خداک اسدت .دوریکدس و
همکاران ( 2012نیز بر اساس نتای تحقیدق خدود بیدان کردندد کده
افزایش مناف ،خاک در ا ر مواد آلی موجود در هیدروچار ،باعف کاهش
وزن مخصوص ظداهری خداک گردیدد). (Devereux et al., 2012
نتددای تحقیددق هسددو و همکدداران ( 2014عنددوان کردنددد کدده جددرم
مخصوص ظاهری باالی خاک ،یکی از عوامل محدود کنندده توسدعه
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ریشده و افدزایش محصدوالت کشداورزی مدیباشدد
)2014؛ بنددابراین کدداهش جددرم مخصددوص ظدداهری در ا ددر ک داربرد
هیدروچار شرایط را برای رشد بهتر ریشه فراهم میکند .کداهش وزن
مخصوص ظاهری خاک در حضور سوپر جاذب را میتوان چنین بیدان
کرد که به هنگام آبیاری ستون خاک حاوی سوپر جاذب ،این ماده آب
را در خود ذخیره کرده و متورم میشود و این ماده متورم شده حجمدی
از خاک را به خود اختصاص میدهد ،پس از خشک شدن خداک سدوپر
جاذب آب خود را از دست میدهد و با توچده بده ابدت بدودن حجدم
خاک ،وزن مخصوص ظاهری کاهش مییابد .در خصوص نتای تر یر
کاربرد سموت مختل هیدروچار باگاس نیشکر و سوپر جاذب بر جدرم
مخصوص حقیقی خاک نیز ،نتای تجزیه واریانس (جدول  4نشان داد
که ا ر هیچ کدام از تیمارهای هیدروچار باگاس نیشکر و سوپر جداذب
بر جرم مخصوص حقیقی خاک در سمح احتمال پن درصدد معندیدار
نبود .کاربرد تیمارهای مختل در خاک با اینکه باعف اختالف معنیدار
با تیمار شاهد نشد اما تیمار دو و پن گدرم هیددروچار باعدف کداهش
 0/38و  0/77درصدی و تیمار پن گرم سوپر جاذب بر کیلو گرم خاک
باعف کاهش  0/77درصدی جرم مخصوص حقیقی خاک نسدبت بده
شاهد شد .جرم مخصوص حقیقی خاک تاب ذرات و کانیهدای اولیده
تشکیل دهنده خاک می باشد؛ اما با توجه به اینکده هیددروچار باگداس
نیشکر نسبت به ذرات معدنی خاک دارای جرم مخصدوص ظداهری و
حقیقی کمتری میباشد ،ل،ا افدزودن آن بده خداک از رریدق افدزایش
سهم ذرات آلی نسبت به معدنی در فاز جامد خاک ،باعف کاهش وزن
مخصوص حقیقی خاک گردید .وزن مخصوص حقیقی عمدتاً تابعی از
نوع ذرات و کانی های تشکیل دهنده خاک است و وجود مواد آلی باال
(Hseu et al.,

در خاک موجدب کداهش ایدن پدارامتر مدیگدردد (
 2011؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت کده کداهش جدرم مخصدوص
حقیقی خاک در ا ر کاربرد هیدروچار باگاس نیشکر ناشدی از افدزایش
سمح ماده آلی خاک میباشد .نتای تجزیه واریانس (جدول  4نشدان
داد که ا ر هیدروچار باگاس نیشکر و سوپر جاذب بدر میدزان تخلخدل
کل خاک در سمح احتمال پدن درصدد معندیدار بدوده اسدت .نتدای
مقایسه میانگینها (جدول  5نشان داد که افزایش هیددروچار باگداس
نیشکر و سوپر جاذب در تمام سموت ،موجب افزایش معنیدار تخلخل
کل خاک نسبت به شاهد گردید .تیمار دو و پن گرم هیدروچار بر کیلو
گرم خاک به ترتیب باعف افزایش  5/17و  9/41درصدی و تیمار دو و
پن گرم سوپر جاذب بر کیلو گرم خاک به ترتیب باعف افزایش 2/67
و  9/93درصدی تخلخل کل نسبت به شداهد شددند؛ همچندین بدین
سموت دو و پن گرم هیدروچار باگاس نیشکر تفاوت معنیدار مشاهده
نشد .افزایش تخلخل خاک در ا ر کاربرد هیددروچار ناشدی از سداختار
متخلخل داخلی این مواد میباشد .باسو ( 2012افزایش تخلخل خاک
در ا ر کاربرد هیدروچار را ناشی از کداهش جدرم مخصدوص ظداهری
عنوان کرد ) .(Basso, 2012همچندین لدی و ژاندگ ( 2013اعدالم
کردند در رابمه با افزایش تخلخل کل خاک در حضدور سدوپر جداذب
می توان چنین بیان کرد که فرآیند تورم پلیمر در حضور آب منجدر بده
افزایش حجم خداک ،کداهش جدرم مخصوصدی ظداهری و افدزایش
تخلخدل مدیگدردد) . (Lei and Zhang., 2013نتدای مشدابه ایدن
تحقیق در رابمه با تر یر سوپر جاذب بر تخلخدل خداک توسدط سدایر
محققین نیز گزار شده اسدت (ابراهیمدی و همکداران1384 ،؛ سدید
دراجی و همکاران1389 ،؛ رجایی و رئیسی. 1389 ،
Ahmad abadi,

جدول  -4جدول تجزیه واریانس اثر تیمارهای مختلف هیدروچار باگاس نیشکر و سوپر جاذب بر خصوصیات فیزیکی خاک
میانگین مربعات
تیمار

هیدروچار
باگاس نیشکر

سوپر جاذب

منابع

درجه

وزن مخصوص

آزادی

ظاهری

حقیقی

وزن مخصوص

تخلخل کل

رطوبت حجمی نقطه

رطوبت حجمی

ظرفیت زراعی

نقطه پژمردگی

تیمار
تکرار
خما
مجموع

3
2
6
11

*0/023
0/000ns
0/000

0/025 ns
0/000ns
0/000

*0/023
0/000 ns
0/000

*20/72
0/963 ns
0/000

0/028 ns
0/076 ns
0/000

تیمار
تکرار
خما
مجموع

3
2
6
11

*0/019
0/000 ns
0/000

0/019 ns
0/000 ns
0/000

*0/019
0/000 ns
0/000

*22/39
0/513 ns
0/000

*5/74
0/07 ns
0/000

 nsفاقد ا ر معنیدار * ،معنیدار در سمح احتمال پن درصد.

نتای تر یر سموت مختل هیدروچار باگاس نیشکر و سوپر جداذب
بر میزان رروبت حجمی نقمه ظرفیت زراعی به ترتیب در جداول (4
و ( 5ارائه گردیده است .نتای نشان داد که افزودن هیدروچار باگداس

نیشکر و سوپر جاذب در تمام سموت موجب افزایش معنیدار رروبدت
حجمی نقمه ظرفیت زراعی (نسبت به شاهد گردید سموت دو و پدن
گرم هیدروچار بر کیلو گرم خداک بده ترتیدب باعدف افدزایش  9و 18
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ترتیب باعف افدزایش  10و  18/6درصددی میدزان رروبدت در نقمده
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ظرفیت زراعی نسبت به تیمار شاهد شد.

جدول  -5نتایج مقایسه میانگین های تاثیر کاربرد سطوح مختلف تیمارهای هیدروچار باگاس نیشکر و سوپر جاذب بر خصوصیات فیزیکی خاک
سطوح مختلف تیمار
داو
دو گر وی روچار
پنج گر وی روچار
داو
دو گر سوپر جاذب
پنج گر سوپرجاذب

رطوبت حجمی نقطه

رطوبت حجمی

ظرفیت زراعی

نقطه پژمردگی

(درصد)

(درصد)
13/85 a

جرم مخصوص ظاهری

جرم مخصوص حقیقی

تخلخل کل

(گرم بر سانتیمتر مکعب)

(گرم بر سانتیمتر مکعب)

(درصد)

1/5 a

2/57 a

41/91 a

25/39 a

1/43 b

2/56 a

44/08 b

27/68 b

13/91 a

1/35 c

2/55 a

45/86 b

29/39 c

14/02 a

1/5 a

2/57 a

41/91 a

25/39 a

13/85 a

1/45 b

2/57 a

43/03 b

32/01 b

15/07 b

1/37 c

2/55 a

46/98 c

40/7 c

15/43 b

اعداد دارای حروف یر مشابه در یک ستون دارای تفاوت معنیدار میباشند (سمح احتمال پن درصد -آزمون چند دامنهای دانکن .

ممابق جدول مقایسه میانگینها (جدول  5نیز مشاهده مدیشدود
که بین تر یر سموت دو و پن گرم تمام تیمارهای مورد استفاده در این
تحقیق بر رروبت نقمه ظرفیدت زراعدی تفداوت معندیدار وجدو دارد.
محققان زیادی گزار کردند که در مکشهای پایین ( 0/1تدا  5بدار
مواد آلی و ساختمان خاک عامل نگهداشت آب در خاک میباشند ( Li
 . et al., 2012; Kutilek et al., 2006بندابراین ،ایدن قابدل قبدول
است که هیدروچار به دلیل افزایش مواد آلی خداک ،افدزایش خلدل و
فرج خاک و تشکیل خاکدانهها (بهبود ساختمان خاک  ،تر یر مثبتی بر
افزایش ظرفیت نگهداشت آب ،در مکشهدای پدایین دارد .اویاندگ و
همکاران ( 2013نیز در تحقیق خود به این نتیجه دسدت یافتندد کده
منحنی نگهداشت آب در خاک از عواملی همچون مدواد آلدی ،خلدل و
فرج خاک و جرم مخصوص ظاهری تر یر میپ،یرد (Ouyang et al.,
) .2013افزایش رروبت خاک در ا در کداربرد پلیمدر را مدیتدوان بده
خواص آب دوستی پلیمر که منجر به تغییر در خواص خاک میگردندد
نسبت داد .نتای مشابه این تحقیق در رابمه با استفاده از سوپر جداذب
توسدددط ) behbahani, (2009) ،Falah ghucharen, (2009و
) Dashtbozorgi et al. (2010نیز گزار شده است .نتای تجزیده
واریانس (جدول  4نشان داد که سموت دو و پن گدرم هیددروچار بدر
کیلو گرم خداک بدا اینکده بده ترتیدب باعدف افدزایش  0/43و 1/22
درصدی رروبت حجمی نقمه پژمردگی نسبت بده شداهد شدد امدا در
هیچ کدام از سدموت تفداوت معندیدار بدا شداهد مشداهده نشدد ،امدا
تیمارهای سوپر جاذب تفاوت معنی دار را با تیمدار شداهد در تدر یر بدر
رروبت حجمی نقمه پژمردگی ایجداد کدرد .ممدابق جددول مقایسده
میانگینها (جدول  5مشداهده شدد کده بدین تدر یر سدموت مختلد
تیمارهای سوپر جاذب بدر رروبدت حجمدی نقمده پژمردگدی تفداوت

معنی دار با تیمار شاهد مشاهده شد ،به شکلی که سموت دو و پن گرم
سوپر جاذب بر کیلو گرم خداک بده ترتیدب باعدف افدزایش  8و 11/4
درصدی رروبت نقمه پژمردگی نسبت به تیمدار شداهد شدد .افدزایش
رروبت حجمی نقمه پژمردگی در تیمار حاوی سوپر جاذب نسدبت بده
تیمار شاهد را می توان به سداختمان پلیمدر و خدواص آب دوسدتی آن
نسبت داد.
تأثیر تیمارهای مورد استفاده بر خصوصیات شیمیایی خاک

نتای تجزیه واریانس تر یر کاربرد سموت مختل بیوچدار باگداس
نیشکر و سوپر جاذب بر خصوصیات شدیمیایی خداک در جددول ( 6و
نتای مقایسه میانگینها در جدول ( 7نشان داده شده است .بدا توجده
به جدول ( 6مشخص میگردد ،افزودن هیدروچار باگاس نیشکر سبب
تر یر معنیدار و سوپر جاذب فاقد ا ر معنیدار بر مقدار کربن آلی خاک
در سمح احتمال پن درصد شده است .نتای مقایسده میدانگینهدا بدا
آزمون دانکن (جدول  7نشان داد ،تدر یر همده سدموت در تیمارهدای
هیدروچار باگاس نیشکر بر افزایش کدربن آلدی خداک معندیدار بدود.
همچنین بین تر یر سمح دو و پن گرم هیدروچار باگداس نیشدکر نیدز
تفاوت معنی دار وجود داشت ،امدا در تیمارهدای سدوپر جداذب تفداوت
معنی دار نسبت به تیمار شاهد مشاهده نشد .کربن آلدی خداک در ا در
مصرف هیدروچار در سموت مختل از ( 0/61شاهد بده  0/67درصدد
(تیمار دو گرم هیدروچار بر کیلو گرم خاک و  0/72درصد (تیمار پدن
گرم بیوچار در کیلو گرم خاک تغییر یافت .در ا ر افزودن هیدروچار به
خاک ،بخشی از کربن آلی موجدود در آن بده ذخدایر کدربن در خداک
پیوسته و باعف افزایش ماده آلدی خداک مدیگدردد ( Lawrinenko,
 . 2014همچنین در ا ر فرایندد پلیمدر شددن و متدراکم شددن بیشدر
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هیدروچار ،مشتقاتی نی از کربن بهدست مدیآیدد (
 . 2009ترسیب کربن در خاک از ویژگدی هدای هیددروچار بده شدمار
مدیرود (  Lehmann et al., 2006; Lehmann, 2007کداربرد
هیدروچار باگاس نیشکر در خاک موجب تر یر معنیدار بر فسدفر قابدل
ج،ب خاک گردیده است ،نتای عدم معنیداری تر یر سوپر جداذب بدر
فسفر قابل ج،ب خاک نیز قابل مشداهده اسدت (جددول  . 6افدزایش
فسفر قابل ج،ب در ا ر کاربرد همه سموت هیددروچار معندیدار بدوده
است و تیمارهای دو و پن گرم هیدروچار بر کیلو گرم خاک به ترتیب
چهار و  15درصد فسفر قابل ج،ب را نسبت به تیمدار شداهد افدزایش
دادند (جدول . 7افزایش فسفر قابل جد،ب در ا در هیددروچار باگداس
نیشکر را می توان ناشی از اسیدهای آزاد شده از مواد آلی عنوان کدرد.
این اسیدها تثبیت فسفر در خداک را کداهش داده و آن را بده صدورت
قابل ج،ب گیاه تبدیل مینمایند .پس از آن هیدروچار باگداس نیشدکر
به علت داشتن ظرفیت تبادلی باال ،موجب نگهداشدت ایدن عناصدر در
Titirici et al.,

خاک خواهد شد .مناب مشابهی نیز وجود دارد که افزایش فسفر خاک
را پدس از کداربرد هیددروچار گدزار کردندد ( ;Songet al., 2015
 . Aranda et al., 2015نتای تجزیه واریدانس (جددول  6معندیدار
بودن ا ر هیدروچار باگاس نیشکر و همچنین عدم معنیدار بودن سوپر
جاذب در سمح احتمال پن درصد را بر ازت کل خاک نشان میدهدد.
سموت دو و پن گرم هیدروچار بر کیلو گرم خداک ،بده ترتیدب سدبب
افزایش شش و  18درصدی ازت کل خاک نسدبت بده شداهد شددند،
همچنین بین تر یر سمح دو و پن گرم هیدروچار باگداس نیشدکر نیدز
تفاوت معنیدار وجود داشت (جددول  . 7افدزایش ازت خداک احتمداال
ناشی از وجود نیتدروژن در سداختار هیددروچار باگداس نیشدکر اسدت.
بدیهی است که با افزایش مقدار هیدروچار در خاک ،ایدن پدارامتر نیدز
افزایش خواهد یافت .عدم تدر یر سدوپر جداذب بدر ازت کدل خداک را
می توان ناشی از ناچیز بودن نیتروژن ( 0/005درصد در سداختار ایدن
ماده دانست.

جدول  -6جدول تجزیه واریانس اثر تیمارهای مختلف هیدروچار باگاس نیشکر و سوپر جاذب بر خصوصیات شیمیایی خاک
میانگین مربعات
تیمار

هیدروچار باگاس
نیشکر

سوپر جاذب

منابع

درجه آزادی

کربن آلی

فسفر قابل جذب

ازت کل

اسیدیته

هدایت الکتریکی

تیمار
تکرار
خما
مجموع

3
2
6
11

*0/014
0/000 ns
0/000

*15/05
0/057 ns
0/000

*123/16
ns
0/002
0/000

*0/007
0/000 ns
0/000

*0/321
0/001 ns
0/000

تیمار
تکرار
خما
مجموع

3
2
6
11

0/000ns
0/000ns
0/000

14/89ns
16/57ns
0/000

0/001ns
0/003ns
0/000

*0/001
0/000 ns
0/000

*0/370
0/000 ns
0/000

 nsفاقد ا ر معنیدار * ،معنیدار در سمح احتمال پن درصد.

نتای تجزیه واریانس (جدول  6نشان داد که بدین تدر یر سدموت
مختل هیدروچار باگاس نیشکر و سدوپر جداذب بدر اسدیدیته خداک،
تفاوت معنی دار وجود دارد ،با این تفاوت که سموت مختل هیددروچار
باگاس نیشکر باعف کاهش اسیدیته و سدموت مختلد سدوپر جداذب
باعف افزایش اسیدیته خاک شدند .نتای مقایسه میانگینها (جدول 7
نشان داد که افزایش هیدروچار در سمح دو و پن گرم موجب کداهش
معنی دار اسیدیته خاک (نسبت به شاهد شد و همچنین بین سدمح دو
و پن گرم هیدروچار بر کاهش اسیدیته خداک نیدز ،تفداوت معندیدار
مشاهده شد.
نتای نشان داد که سموت دو و پن گرم هیدروچار بدر کیلدو گدرم

خاک بهترتیب باعف کداهش  0/39و  1/05درصددی اسدیدیته خداک
نسبت به شاهد شد؛ همچندین سدموت دو و پدن گدرم سدوپر جداذب
بهتریب باعف افزایش  0/52و  0/92درصدی اسیدیته خاک (نسبت به
شاهد شد .یکی از عوامل کاهش اسیدیته خاک در حضور هیدروچار را
می توان پایین بودن اسیدیته هیدروچار نسبت به خاک دانست که ایدن
خود تابعی از ماده تشکیل دهنده هیددروچار (باگداس نیشدکر  ،دمدای
تولید و اصالت این مواد میباشد .حضور گروههای عاملی با بار مثبدت
بر روی سمح هیدروچار اصالت شده میتواند باعدف کداهش اسدیدیته
خاک گردد ،زیرا اسیدیته از خصوصیات بار سدمحی تدر یر مدیپد،یرد
(. Chintala et al., 2013

ارزیابي و مقایسه تأثير هيدروچار اصالح شده و سوپرجاذب بر برخي ...
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جدول  -7نتایج مقایسه میانگین های تاثیر کاربرد سطوح مختلف تیمارهای هیدروچار باگاس نیشکر و سوپر جاذب بر خصوصیات شیمیایی خاک
سطوح مختلف تیمار
شاهد
دو گرم هیدروچار
پن گرم هیدروچار
شاهد
دو گرم سوپر جاذب
پن گرم سوپر جاذب

کربن آلی

فسفر قابل جذب

ازت کل

اسیدیته

هدایت الکتریکی

(درصد)

(میلیگرم بر کیلو گرم)

(درصد)

(بدون واحد)

(دسی زیمنس بر متر)

0/63 a

a

b

0/67

b

26/1

0/72 c

c

28/5

23/75

a

0/048

b

0/052

c

0/059

a

7/6

b

7/57

c

7/52

a

1/97

b

2/08

c

2/23

0/610 a

23/75 a

0/048 a

7/6 a

1/97 a

0/612 a

23/96 a

0/049 a

7/64 b

2/05 b

/612 a

24 a

0/049 a

7/68 c

2/29 c

اعداد دارای حروف یر مشابه در یک ستون دارای تفاوت معنیدار میباشند (سمح احتمال پن درصد -آزمون چند دامنهای دانکن .

در رابمه با افزایش اسیدیته خاک توسط سدوپر جداذب مدیتدوان
افزایش اسیدیته خاک را به دلیل باال بدودن اسدیدیته در سداختار ایدن
ماده بیان کرد ،با توجه به خاصدیت جد،ب آب توسدط سدوپر جداذب،
کمترین میزان زهاب خروجی مربو به تیمار سوپر جاذب بود و با این
توصی شستگی امالت در خاک مخلو با سوپر جاذب کمتر از سدایر
تیمارها است و همین موضوع می تواند دلیل محکمدی بدرای افدزایش
اسیدیته خاک در حضور سوپر جاذب باشدد .نتدای تجزیده واریدانس و
مقایسه میانگین های تر یر کاربرد سدموت مختلد هیددروچار باگداس
نیشکر و سوپر جاذب بر هدایت الکتریکی خداک نشدان داد کده تدر یر
هیدروچار باگاس نیشکر و سوپر جاذب بر تغییر هدایت الکتریکی خاک
معنی دار بوده است .تیمارهای دو و پن گرم هیدروچار بدر کیلدو گدرم
خاک به ترتیب باعف افدزایش  5/5و  16درصددی و تیمارهدای دو و
پن گرم سوپر جاذب بر کیلو گرم خاک به ترتیب باعدف افدزایش  4و
 13درصدی هدایت الکتریکی خاک نسدبت بده شداهد شدد .افدزایش
هدایت الکتریکی خاک در ا ر کاربرد هیدروچار احتماال به دلیل حضور
نمکهای محلول در این مواد و باالبودن هدایت الکتریکی ایدن مداده
نسبت به هدایت الکتریکی خاک میباشد (. Chintala et al., 2013
در مورد سوپر جاذب نیز میتوان چندین بیدان کدرد کده بدا توجده بده
خاصیت ج،ب آب توسط سوپر جاذب و میزان زهداب خروجدی کمتدر
تحت اعمال این تیمار نسبت به سایر تیمارها و آبشویی کمتر امالت در
خاک ،ربیعی است که هدایت الکتریکی خداک در حضدور ایدن مداده
افزایش یابد.

نتیجهگیری
نتای تحقیق حاضر بیانگر مو ر بودن ا ر کاربرد هیدروچار باگداس
نیشکر و سوپرجاذب بر برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خداک
است .بیشترین تر یر بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک با کاربرد
 5گرم در کیلوگرم خداک تیمارهدای مدورد آزمدایش بده دسدت آمدد.
همچنین میزان تر یر بدر خصوصدیات فیزیکدی و شدیمیایی خداک در

مقادیر کمتر این مواد ( 2گرم بر کیلوگرم خاک نیز مشاهده شد .نتای
نشان داد که سمح دو و پن گرم هیدروچار بدر کیلدو گدرم خداک بده
ترتیب سدبب افدزایش  5/2و  9/4درصددی تخلخدل کدل 9 ،و 17/9
درصدی رروبت ظرفیت زراعی 0/43 ،و  1/2درصدی رروبدت نقمده
پژمردگی 9/8 ،و  18درصدی کربن آلی 4 ،و  15درصدی فسفر قابدل
ج،ب 6 ،و  18درصدی ازت 5/5 ،و  16درصدی هددایت الکتریکدی و
کاهش  4/7و  7/3درصدی جدرم مخصدوص ظداهری 0/38 ،و 0/77
درصدی جرم مخصوص حقیقی 0/39 ،و  1درصددی اسدیدیته خداک
نسبت به شاهد شد .سمح دو و پن گرم سوپر جداذب بدر کیلدو گدرم
خاک نیز به ترتیب سبب افزایش 10و  18/6درصدی رروبت ظرفیدت
زراعددی 8 ،و  11درصدددی رروبددت نقمدده پژمردگددی 0/52 ،و 0/92
درصدددی اسددیدیته 4 ،و  13درصدددی هدددایت الکتریکددی 2/7 ،و 9/9
درصدی تخلخل کدل و کداهش  2و  5/7درصددی جدرم مخصدوص
ظاهری خاک شد و تر یر معنی دار بر میزان کدربن آلدی ،فسدفر قابدل
ج،ب ،ازت و جرم مخصوص حقیقی خاک نداشت .بهرور کلی نتدای
بیانگر برتری تیمار هیدروچار نسبت به تیمار سدوپر جداذب بدر بهبدود
خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک با بافت لوم میباشند.
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Abstract
Resently, with regard to the excessive use of chemical fertilizers in agricultural land and the degradation of
soil and the environment, the use of these fertilizers highlights the importance of using organic fertilizers and
polymer materials such as hydrochloric and superabsorbent. The purpose of this study was to investigate the
effect of different levels of modified hydrochar, cane sugar and superabsorbent type A200 as environmentally
Compatible materials on some soil characteristics using a factorial design and a completely randomized block
design with four replications for four Month was conducted at Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran. The
levels of hydrchar and superabsorbent use included three levels of 0, 2 and 5 grams per kg of soil (0, 0.2 and 0.5
wt%). The results showed that two and five gram hydrochar per kg of soil increased 5.9% and 9.4%,
respectively, total porosity, 9 and 17.9% moisture field capacity, 0.43% and 1.2% moisture content of wilting
point , 9.8% and 18% organic carbon, 4% and 15% of absorbable phosphorus, 6% and 18% nitrogen, 5.5% and
16% of electrical conductivity, and 7.7% and 7.7% reduction of bulk density, 0% and 0.77% of the specific
gravity, 0.39% and 1% of soil acidity compared to the control. The Level of two and five grams of super
absorbent per kilogram of soil also increased 10 and 18.6 percent moisture content of filed capacity, 8 and 11
percent moisture content of wilting point, 0.52 and 0.92 percent, acidity, 4.26 and 13 The percentage of electrical
conductivity was 2.7 and 9.9%, respectively, and total porosity decreased by 2 and 5.7%, respectively, and had
no significant effect on the amount of organic carbon, absorbed phosphorus, nitrogen and specific mass of soil.
In general, the results indicate that hydrochar treatment is superior to superabsorbent treatment on Improvement
soil physical and chemical properties of soil with loam texture.
Keywords: Organic Carbon, Superabsorbent type A200, Modified hydrochar, Physical and Chemical
properties Soil
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