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چکيده
تند جداره جانبی  مهار فرسایش در شیب  از روش هاي  یکي 
ساز ه های خاکی، استفاده از مالچ های زیستی و مواد اصالح کننده 
طبیعی می باشد. در این مقاله با اهداف تعیین نوع و مناسب ترین 
تراکم از این مواد بر پارامترهای مقاومت فرسایشی خاک، روی 
ارایض  دشت  زهکشی  و  آبیاری  کانال های  جانبی  دیواره ی 
باران  شبیه ساز  آزمایشگاه  در  نیاز  مورد  آزمایش های  خوزستان، 
با  بطوریکه  شد.  انجام  آبخیزداری  و  خاک  حفاظت  پژوهشکده 
استفاده از 15 نوع مواد اصالح کننده و مالچ  زیستی و هم چنین 
بر  آزمایش   290 حداقل  آنها،  از  ترکیبی  حاالت  مناسب ترین 
تیمار هاي  شد.  انجام  پژوهش  مورد  منطقه  خاک  نمونه  روي 
شیب  مشابه   1/25 به   1 جانبی  شیب  با  فلومی  روی  آزمایشي 
بر  80  میلي متر  و   30 بارندگي  شدت   دو  در  زهکش ها،  طبیعی 
ساعت شبیه سازی شدند. نتایج نشان داد که همه تیمارهای مالچ 
و تیمارهای مالت سیمان ضد سولفات، دوغاب سیمان و مخلوط 
آهک وخاک در مقایسه با تیمار شاهد، در سطح 95 درصد تأثیر 
تیمارها  این  نمود  تائید  و  داشتند  رسوب  کاهش  در  معني داري 
کانال های  جانبی  جداره  از  فرسایش  کنترل  در  موثری  نقش 
بیشترین  درصد،   89 حدود  تا   1 مالچ   بطوریکه  دارند.  زهکش 
زهکش  کانال هاي  جداره  از  فرسایش  میزان  کاهش  در  را  تاثیر 
داشته است. در تیمارهای مواد اصالح کننده خاک، تیمار دوغاب 
سیمان ضدسولفات به میزان 98 درصد بهترین تاثیر را در کاهش 
تیمار  پلی پروپیلن و  الیاف  تیمار مالت  لذا  رسوب داشته است. 
محلول اشباع آهک، نه تنها سبب کاهش رسوب نمی گردند، بلکه 
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کاربرد ترکیبی این مواد در مقایسه با تیمار شاهد، تا حدود 15 
برابر می تواند باعث افزایش رسوب گردد.
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آب و آهک. 

مقدمه 
خواص مکانیکی اغلب خاک ها با افزایش رطوبت و اشباع شدن 
تغییر می کند. در برخی از خاک ها بر اثر افزایش رطوبت پدید ه های 
طرح های  در  عمده ای  خسارات  به  بعضًا  که  می کند  بروز  خاصی 
عمرانی منجر می گردد. این خاک ها »خاک های حساس در مقابل آب« 
نامیده می شوند و از مهمترین اقسام آنها می توان به خاک های متورم 
اشاره نمود. خاک های   شونده، خاک های واگرا و خاک های رمبنده 
واگرا خاک های رسی هستند که در آب های با غلظت پایین نمک به 

راحتی شسته می شوند. 
واگرایی  یک پدیده پیشرونده می باشد که از یک نقطه شروع شده 
می تواند  واگرایی  پدیده  شروع  نقطه  می یابد.  گسترش  به تدریج  و 
از  ناشی  یا ترک های  انقباض، نشست خاک و  از  ترک های حاصل 
ریشه گیاهان باشد. این پدیده در طرح هایی نظیر سدهای خاکی و 
وجود  نیز  خاک  داخل  در  آب  فشار  تمرکز  که  آبرسانی  کانا  ل های 
کانال های  اهمیت ویژه ای می باشد بطوریکه در دیواره  دارد، دارای 
خاکی مشکالتی بوجود می آورد که غیر قابل جبران می باشد. بهبود 
کیفیت و اصالح خاک هاي واگرا معموالً با استفاده از مواد افزودني 
با  افزودني  ماده  پذیر مي باشد.  امکان  به خاک  و...  نظیر گچ، آهک 
کاهش یون هاي سدیم موجود در خاک و جایگزیني آن با یون های 
کلسیم، خاصیت واگرایي خاک را کاهش مي دهد، متداول ترین این 

مواد آهک مي باشد.
اقدامات  مناسب ترین  از  نیز  پوششي  محصوالت  از  استفاده 
مدیریتي تثبیت موقت خاک است که براي حفاظت شیب تپه ها به 
کار برده مي شوند، رز ]16[. نقش این محصوالت در کاهش فرسایش 
دیواره بزرگراه ها، جاده هاي جنگلي، خاکریزهاي خطوط راه آهن و 
است،  گرفته  قرار  تأیید  مورد  ساز  و  ساخت  دست  در  مکان هاي 
کلش  و  کاه  نظیر  مالچ هایی  از  گسترده  کاربرد  امروزه   .]6[ گیاسی 
براي شیب هاي واقع در حاشیه بزرگراه ها این انگیزه را در بسیاري از 
محققین به وجود آورده تا سیستم هایي را که در برابر فرسایش داراي 
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کاربرد ساده تر و مقاوم تری هستند، توسعه دهند، ریچاردسون ]15[.
اخوت ]13[ تأثیر متغیرهاي مختلفي چون نوع الیاف، درصد وزني 
و طول الیاف بر بهبود رفتار برشي خاک ماسه اي تسلیح شده با الیاف 
مستقیم  برش  آزمایش  توسط  را  کنف  و  جو  کاه  همچون  طبیعي 
آزمایش ها،  این  در  شاخص  نتیجه  نمودند.  اندازه گیري  و  بررسي 
در  الیاف  تصادفي  توزیع  با  ماسه  مخلوط  برشي  مقاومت  افزایش 
بازه رطوبتي 14 درصد بود. اما در رطوبت بیشتر رفتار خاک مسلح 
متفاوت مي گردید. افزایش طول الیاف تا 20  میلي متر با ثابت ماندن 
درصد الیاف، مقاومت برشي را افزایش داد؛ درحالیکه افزایش طول 

بیش از 20  میلي متر، کاهش مقاومت را در پي داشت.
نوروزیان ]12[، تاثیر خاکستر لجن فاضالب بر مقاومت فشاری 
بهینه  با رطوبت  در دو حالت  آزمایشگاهی  را بصورت  خاک رس 
تیمار،  نوع  از عمل آوری 4  نمودند. بطوریکه پس  بررسی  اشباع  و 
آزمایشات مقاومت فشاری محصور نشده روی آنها اجرا شد. نتایج 
حجم  واحد  وزن  خاک،  به  لجن  خاکستر  افزایش  با  که  داد  نشان 
افزایش  هم چنین  می یابد.  افزایش  بهینه  رطوبت  و  کاهش  خشک 
دو  هر  در  فشاری  مقاومت  افزایش  سبب  خاک  به  لجن  خاکستر 

حالت رطوبت بهینه و اشباع می گردد.
روی  بر  را  آهک  و  برنج  پوسته  خاکستر  تأثیر   ]11[ نالبان تقلو 
این  به  توجه  با  نمود.  بررسی  رس دار  خاک های  فنی  مشخصات 
پوسته  خاکستر  درصد   12/5 و  آهک  درصد   12 افزودن  با  تحقیق 
برنج به خاک، نشانه خمیری )PI( نمونه از 41/25 درصد به 0/96 
کاهش  درصد   0/019 به  درصد   19/23 از  تورم  پتانسیل  و  درصد 
یافت. هم چنین این تحقیق نشان داد در صورت استفاده از 6 درصد 
آهک و 12/5 درصد خاکستر پوسته برنج، زاویه اصطکاک داخلی 
KN/ به   KN/m2 32/54 از  به 23/85 و چسبندگی نمونه  از 5/36 
m2 19/157 افزایش خواهد یافت. این افزایش در پارامترهای برشی 
KN/ نمونه نیز به نوبه خود سبب باال رفتن ظرفیت باربری خاک از

m2 12/391 به KN/m2 4131 خواهد شد.
مقاومت  افزایش  در  بادی  خاکستر  اثر   ]1[ آکوستا  تحقیق  در 
فشاری بررسی شد. نتایج نشان داد افزایش زمان عمل آوری باعث 

افزایش مقاومت فشاری مي گردد.
هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش مالچ های زیستی، بهبود 
دهنده ها و مواد اصالحي در کاهش فرسایش و رسوب جداره جانبی 

کانال ها در شبکه آبیاری و زهکشی دشت ارایض خوزستان است.

مواد و روش ها
این پژوهش روی یک خاک با بافت شنی لومی از شبکه کانال های 
رودخانه  غرب  در  که  خوزستان  ارایض  دشت  زهکشی  و  آبیاری 
و طول  32ْ شمالي   ,  25َ تا   31ْ  ,  45َ بین عرض جغرافیایي  کرخه 
یک  از  استفاده  با  دارد،  قرار  48ْ شرقي   ,30َ تا   47ْ  ,50َ جغرافیایي 
سامانه شبیه ساز بارش 2 نازله با مشخصه 18K انجام گردید. شکل 
1 نمایی از موقعیت حوزه کرخه و محدوده مورد پژوهش در کشور 

را نشان می دهد.

شکل 1- نمایی از موقعیت حوزه کرخه و محدوده مورد 
پژوهش 

Figure 1. View of position Karkhe area and study area

به منظور تعیین تأثیر مالچ ها و مواد اصالحي مختلف، بر پارامترهای 
مقاومت فرسایشی دیواره ی جانبی سازه خاکی، پس از عبور خاک 
منطقه از الک 4/75    میلي متري، به مقدار تقریبي 25 کیلوگرم درون 
تشتک های طراحی شده به ابعاد 0,1×0,33×1 متر ریخته شد. پس 
ازصاف نمودن، تسطیح و فشردن خاک تا لبه تشتک فلوم، متناسب با 
وزن مخصوص ظاهری خاک، نسبت به پاشش و اسپری نمودن مواد 
تثبیت کننده و مالچ های زیستی مختلف، در 3 غلظت متفاوت اقدام 
به  با شیب جانبی 80 درصد  فلومی  درون  تشتک ها  گردید. سپس 
عمق 10 سانتیمتر قرار داده شدند. تصویر شماره 1 نحوه  آماده سازی 
دستگاه  با  اولیه  رطوبت  اندازه گیری  و   Torvane دستگاه  تیمارها، 
TDR را نشان مي دهد. آزمایش های مربوط به تعیین یکنواختي بارش 
و تنظیم شدت هاي مختلف بارش، با اعمال تغییرات الزم در دستگاه 

کنترل الکترونیکی و شیر برقی متصل به نازل ها صورت گرفت.
در انجام هر آزمایش، بستر خاک بدون پوشش )تیمار شاهد( و 
خاک آغشته به 15 پوشش مختلف در معرض دو شدت بارش به 
میزان 30 و 80  میلي متر بر ساعت)حداکثر شدت بارش منطقه با دوره 
آزمایش  انجام هر  قرار مي گرفت. مدت زمان  بازگشت 100 سال( 
30 دقیقه در نظر گرفته شد زیرا در طي مدت مذکور مقدار غلظت 
یا  تعادل  حالت  در  مي رسید.  تعادل  حالت  به  رواناب  در  رسوب 
حالت ماندگار، تغییرات مقدار رسوب خارج شده از قیف خروجی 
فلوم نسبت به زمان تقریبُا ثابت مي شود. آزمایش مربوط به هر تیمار 
در 3 نوبت تکرار می گردید. میزان شدت نفوذ آب در خاک نیز به 
وسیله یک لوله پالستیکي که در کف تشتک فلزی تعبیه شده بود 

جمع آوری می گردید.
براي تعیین وزن رسوب خشک در هر رواناب، از تمامی مخلوط 
رواناب و رسوب که در سطل هاي پالستیکي جمع آوري شده بود 
استفاده گردید. بدین ترتیب که ابتدا رسوبات ترسیب شده در ظروف 
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 105 حرارت  در   )Oven( کن  خشک  دستگاه  توسط  مخصوص، 
از خشک  پس  و  گرفته  قرار  ساعت   24 مدت  به  سانتیگراد  درجه 
شدن و توزین مجدد، وزن رسوب خشک محاسبه می گردید. تصویر 
شماره 2 نمایی از چیدمان و ظروف جمع آوری رواناب، رسوب و 
نفوذ جریان به تیمارها، نحوه اندازه گیری مقاومت برشی با دستگاه 
نشان  را  آون  دستگاه  با  خاک  ثانویه  رطوبت  محاسبه  و   Torvane

می دهد.

- نتایج
بررسی بارش های شبیه سازی شده در خاک بدون پوشش )تیمار 

شاهد(
شاهد  تیمار  روی  شده  شبیه سازی  آزمایش های  از  سری  هر  در 
میزان رسوب، رواناب، شدت نفوذ آب، رطوبت خاک در قبل و پس 

از آزمایش و مقاومت برشی خاک مورد آزمایش در شیب جانبی 80 
درصد با شدت بارش های 30 و 80  میلي متر در ساعت اندازه گیری 
شد. این سری از آزمایش ها برای تیمار شاهد در چهار نوبت تکرار 
استناد  نهایی مورد  نتیجه  به عنوان  گردید و متوسط مقادیر حاصله 
قرار گرفت. جدول شماره1 مقادیر حاصل از آزمایش را در نمونه 

خاک بدون پوشش )تیمارشاهد( در 2 شدت بارش نشان می دهد.
خاک  ویژگی های  روی  شده  شبیه سازی  بارش های  بررسی 

آغشته به مالچ ها و مواد اصالحي مختلف
چگونگی تأثیر بارش های شبیه سازی شده در خاک آغشته به 4 
نوع مالچ و 11 نوع مواد اصالحی، بر میزان رسوب، شدت رواناب 
در شیب 80 درصد  پارامتر ها  و سایر  در خاک  نفوذ آب  و شدت 
جداگانه  بطور  ساعت،  در  80  میلي متر  و   30 بارش های  شدت  با 
اصالحی  مواد  و  مالچ ها  از  هرکدام  است  ذکر  شایان  شد.  بررسی 

TDR و اندازه گیری رطوبت اولیه تیمارها با دستگاه Torvane تصویر 1- نحوه  آماده سازی تیمارها، دستگاه
Image 1: How to prepare treatment, Torvane machine and measure the initial moisture content of the treatments with the TDR

جدول 1- نتایج میزان رسوب، شدت رواناب و نفوذ آب در خاک شاهد )بدون پوشش( در شدت هاي مختلف شبیه سازی شده
Table 1. Results of sediment, runoff and infiltration rates at different intensities of simulated controlled

شدت 
بارش

Rainfall 
intensity
(mm/h)

متوسط 
رسوب 

Sediment
(kg/m2)

غلظت 
رسوب

Density
 (gr/lit)

شدت 
رواناب
Runoff 

rate
(mm/h)

ضریب 
رواناب
Runoff 

Coefficient

قدرت 
جریان

Stream 
power
(w/m2)

شدت نفوذ
Influence
(mm/h)

درصد حجمی 
رطوبت
 Bulk

Humidity

میانگین مقاومت 
برشی

Shear strength
(kg/cm2)

300.07412.7711.6360.3882.540.93432.460.514

800.2229.4247.1020.58910.270.99236.170.476
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در 3 تراکم یا غلظت حداقل، متوسط و حداکثر مورد آزمایش قرار 
گرفتند. تراکم های مورد استفاده بر مبنای هزینه و معیارهای اقتصادی 

هر تیمار با هدف تثبیت خاک جداره جانبی کانال انتخاب گردید.
تأثیر شدت بارش بر میزان رسوب مواد مختلف مورد استفاده:
همان گونه که ذکر شد پاشش مالچ و بیشتر مواد اصالحی روی 
بستر خاک مورد پژوهش به صورت اسپری نمودن انجام شد. پس از 
پاشش مالچ و مواد اصالحی، تشتک های خاک در شیب جانبی معادل 
با 80 درصد، در معرض بارش هاي شبیه سازی شده قرار گرفتند. در 
هر آزمایش میزان رسوب، رواناب، نفوذ، رطوبت و مقاومت برشی 
مالچ هاي  تراکم  بین  رابطه  ذیل  شکل های  شد.  اندازه گیري  خاک 
زیستی و مواد اصالحی مورد استفاده و میزان رسوب در شدت های 
بارش 30 و 80  میلي متر در ساعت بر روي نمونه خاک منطقه دشت 

ارایض خوزستان را نشان می دهد.
شکل شماره 2 تأثیر شدت بارش بر میزان رسوب در تیمارشاهد 
و خاک حاوی انواع مالچ  و مواد اصالحی در تراکم حداقل استفاده 
شده را نشان می دهد. همان گونه که مشاهده می شود با افزایش شدت 
مالت  تیمار   2 در  لذا  می کند.  پیدا  افزایش  رسوب  میزان  بارندگی 
الیاف  پلی پروپیلن و تیمار ترکیبی مالت الیاف و محلول اشباع آب و 
آهک، در هر 2 شدت بارش میزان افزایش رسوب در مقایسه با تیمار 

شاهد بسیار قابل توجه می باشد.
شکل شماره 3 تأثیر شدت بارش بر میزان رسوب در تیمارشاهد 
و خاک حاوی انواع مالچ  و مواد اصالحی در تراکم متوسط استفاده 

می شود  مشاهده  که  همان گونه  می دهد.  نشان  را  تیمار  هر  از  شده 
نرخ  با  تیمارها  تمامی  در  میزان رسوب  بارندگی  افزایش شدت  با 
الیاف  پلی پروپیلن و  تیمار مالت  لذا در 2  افزایش می یابد.  کمتری 
تیمار ترکیبی مالت الیاف اشباع شده و محلول اشباع آب و آهک، 
میزان افزایش رسوب در مقایسه با تیمار شاهد قابل توجه می باشد.

شکل شماره 4 تأثیر شدت بارش بر میزان رسوب در تیمارشاهد 
و خاک حاوی انواع مالچ  و مواد اصالحی در تراکم حداکثر استفاده 
شده را نشان می دهد. همان گونه که مشاهده می شود با افزایش شدت 
بارندگی میزان رسوب در همه تیمارها با شدت کمتری افزایش پیدا 
می کند، اما در 2 تیمار مالت الیاف اشباع شده  پلی پروپیلن و تیمار 
افزایش  میزان  آهک،  و  آب  اشباع  محلول  و  الیاف  مالت  ترکیبی 
رسوب در مقایسه با تیمار شاهد هم چنان قابل توجه می باشد. این 
بدان مفهوم است که تیمار الیاف، به تنهایی گزینه مناسبی برای کنترل 

فرسایش از سطح جانبی کانال ها نمی باشد.

تصویر2- نمایی از چیدمان، اندازه گیری مقاومت برشی خاک و محاسبه رطوبت ثانویه خاک با دستگاه آون
Image 2 . An overview of the layout, measuring the shear strength of the soil and calculating the soil moisture content

with the oven
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شکل 2- مقایسه تأثیر شدت بارندگي بر میزان رسوب در تیمار شاهد و تیمار حاوی انواع مواد  با تراکم حداقل استفاده شده
Figure 2. Comparison of rainfall intensity on sediment control and samples with a minimum density of materials used

شکل 3- مقایسه تأثیر شدت بارندگي بر میزان رسوب در تیمار شاهد و خاک حاوی انواع مواد در تراکم متوسط استفاده شده
Figure 3. Comparison of rainfall intensity on soil and sediment control in a variety of materials the average concentration used
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شکل 4- مقایسه تأثیر شدت بارندگي بر میزان رسوب در تیمار شاهد و خاک حاوی انواع مواد  در غلظت حداکثر استفاده شده
Figure 4. Comparison of rainfall intensity on soil and sediment control in a variety of materials the maximum concentration used

در  مالچ  ها  تمامی  مشاهده  گردید  فوق  شکل هاي  در  چنانچه 
رسوب  کاهش  در  قابل  مالحظه ای  تاثیر  شاهد  تیمار  با  مقایسه 
مورد  مالچ های  تراکم  افزایش  شد  مشخص  هم چنین  داشته اند. 
تاثیر  میزان رسوب خروجی  تراکم ها، در کاهش  تمامی  استفاده در 
قابل  مالحظه ای داشته است. هم چنین مشخص گردید عامل شدت 
بارندگي در افزایش رسوب تأثیر دارد. لذا میزان این تاثیر در مالچ 2 
حداقل می باشد. بطوریکه در مالچ 2 با افزایش شدت بارش، کمترین 
نتایج درخصوص سایر  میزان رسوب شاهد هستیم.  در  را  افزایش 
دوغاب  و  سیمان  تیمارهای  که  است  ترتیب  بدین  اصالحی  مواد 
با کاهش 95 و 98 درصدی میزان رسوب،  به ترتیب  ضدسولفات 

دارای بهترین عملکرد بوده اند. 
آهک  و  آب  اشباع  محلول  پلی پروپیلن،  الیاف  مالت  تیمارهای 
لحاظ  از  تا چهارم  دوم  در جایگاه  نیز  و گچ  اشباع آب  و محلول 
در  مذکور،  تیمار   4 تمامی  به طوری که  می باشند.  رسوبدهی  میزان 
بیشتر تراکم های مورد آزمایش، دارای میزان رسوب باالتری نسبت به 
تیمارهای شاهد هستند. هم چنین تیمار ترکیبی مالت الیاف اشباع شده 
پلی پروپیلن و محلول اشباع آب و آهک، در تمامی تراکم های مورد 
استفاده و در هر دو شدت بارش، دارای بیشترین میزان رسوب دهی 
می باشد و به عنوان نامناسب ترین تیمار محسوب می گردد. بطوریکه 
این تیمار در مقایسه با تیمار شاهد، بطور میانگین حدود 15 برابر 

باعث افزایش رسوب دهی شده است. 
بصورت  که  تیمارهایی  نمود  تائید  آزمایش ها  نتایج  به طورکلی 
مالت باالخص مالت الیاف اشباع شده پلی پروپیلن تهیه می گردند 
در زمینه کنترل فرسایش نمی توانند موثر باشند، بلکه باعت افزایش 
رسوب  می رسد  نظر  به  هرچند  می گردند.  نیز  دهی  رسوب  میزان 
حاصله از این تیمار، از مقدار خاک اولیه مخلوط شده با الیاف، منشا 
می گیرد. مهم ترین مزیت کاربرد الیاف غیراشباع  پلی پروپیلن افزایش 
این  از ریزش خاک می باشد، بطوریکه  پایداری خاک و جلوگیری 
تیمار تا حدود 3 ساعت بارش مداوم با شدت حداکثر )حدود 6 برابر 
مدت زمان معمول در هر آزمایش( پایداری خود را حفظ نمود و 

دچار ریزش نگردید.
بمنظور تجزیه و تحلیل آماری داده ها از نرم افزار SPSS استفاده 
شد و برای مقایسه آماری داده ها از روش تجزیه واریانس یک طرفه 
و آزمون دانکن استفاده گردید. با توجه به جداول حاصل از تجزیه 
واریانس داده ها و با توجه به  آماره ی F و سطح  معنی داری، می توان 
میزان  نظر  از  تیمارها  تمام  درصد،   95 سطح  معنی داری  در  گفت 
رسوب متفاوت هستند و اختالف  معنی داری در میزان رسوب هر 

یک از آنها نسبت به تیمار شاهد وجود دارد )جداول 2 الی 4(. 
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جدول 4- نتایج تجزیه واریانس مقایسه میزان رسوب بین تیمارهای ترکیبی مختلف مالچ و مواد اصالح کننده طبیعی
Table 4.Tests f Between-Subjects Effects the combined treatment

مجموع مربعات درجه ی آزادی میانگین مربعات F مقدار  آماره ی سطح  معنی داری

منابع تغییرات Source
 Type III Sum

of Squares
df Mean Square F Sig.

مدل اصالح شده Corrected Model 86.737a 31 2.798 176.141 0.000

عرض از مبدا Intercept 20.237 1 20.237 1273.983 0.000

شدت بارش intense 3.918 1 3.918 246.659 0.000

نام تیمار name 70.322 15 4.688 295.135 0.000

شدت * نام تیمار intense * name 12.496 15 0.833 52.446 0.000

خطای آزمایشی Error 1.017 64 0.016 - -

مجموع Total 107.990 96 - - -

اصالح مجموع Corrected Total 87.753 95 - - -

جدول 2- نتایج تجزیه واریانس مقایسه میزان رسوب بین تیمارهای مختلف مالچ 
Table 2.Tests f Between-Subjects Effects the Mulch treatments

منابع تغییرات مجموع مربعات درجه ی آزادی میانگین مربعات F مقدار  آماره ی سطح  معنی داری

منابع تغییرات Source
 Type III Sum

of Squares
df Mean Square F Sig.

مدل اصالح شده Corrected Model 0.213a 25 0.009 11.299 0.000

عرض از مبدا Intercept 0.150 1 0.150 199.178 0.000

شدت بارش intense 0.069 1 0.069 92.035 0.000

نام تیمار name 0.103 12 0.009 11.428 0.000

شدت * نام تیمار intense * name 0.040 12 0.003 4.441 0.000

خطای آزمایشی Error 0.039 52 0.001 - -

مجموع Total 0.402 78 - - -

اصالح مجموع Source 0.252 77 - - -

جدول 3- نتایج تجزیه واریانس مقایسه میزان رسوب بین تیمارهای مختلف مواد اصالح کننده طبیعی
Table 3.Tests f Between-Subjects Effects the Natural Materials treatment

مجموع مربعات درجه ی آزادی میانگین مربعات F مقدار  آماره ی سطح  معنی داری

منابع تغییرات Source
 Type III Sum

of Squares
df Mean Square F Sig.

مدل اصالح شده Corrected Model 140.550a 37 3.799 635.376 0.000

عرض از مبدا Intercept 36.985 1 36.985 6186.299 0.000

شدت بارش intense 15.634 1 15.634 2614.953 0.000

نام تیمار name 85.211 18 4.734 791.817 0.000

شدت * نام تیمار intense * name 39.705 18 2.206 368.959 0.000

خطای آزمایشی Error 0.454 76 0.006 - -

مجموع Total 177.990 114 - - -

اصالح مجموع Corrected Total 141.004 113 - - -
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بحث و نتيجه گيري کلي:
آزمایش هاي انجام شده بر روي خاک کانال های زهکش حوضه ي 
دشت ارایض با بافت شني لومي نشان داد که حضور پوشش مالچ 
منجر به کاهش رسوب ناشي از باران شده است. بطوریکه با افزایش 
تراکم هر یک از مالچ ها، میزان رسوب دهی نیز کاهش مي یابد. نتایج 
حاصل از تجزیه و تحلیل آماری این پژوهش تائید نمود بین مقادیر 
رسوب تیمار شاهد و تیمار مالچ ها براي نمونه خاک مورد پژوهش 
در سطح 95 درصد تفاوت معني دار وجود دارد، بنابر این مالچ های 
زیستی نقش موثری در کنترل فرسایش و کاهش رسوب از جداره 

جانبی کانال های خاکی دارند. 
اشباع شده  الیاف  تیمار ترکیبی مالت  به 2  نتایج مربوط  مقایسه 
الیاف  تیمار  با  آهک  و  آب  اشباع  محلول  با  همراه   پلی پروپیلن 
با محلول اشباع آب و آهک به روش  پلی پروپیلن غیراشباع همراه 
به  استفاده  مورد  مواد  نحوه  آماده سازی  داد  نشان  نمودن،  اسپری 
صورت اسپری نمودن مواد یا آماده سازی به شیوه مالت، باالخص 
نتایج  همان طوری که  است.  مهم  خیلی  آهک  و  آب  اشباع  محلول 
نشان می دهد در روش اسپری کردن محلول اشباع آب و آهک، میزان 
رسوب در مقایسه با مالت محلول اشباع آب و آهک تا حدود 63 

درصد کاهش یافته است.
تیمارهای  میزان رسوب خروجی  در  تغییرات شدید  به  توجه  با 
رسوب،  میزان  نتایج  مناسب تر  نمایش  بمنظور  بررسی،  مورد 
و   5 شکل  در  شاهد  تیمار  به  نسبت  کمتر  تغییرات  با  تیمارهایی 
 6 شکل  در  شاهد  تیمار  به  نسبت  شدیدتر  تغییرات  با  تیمارهایی 

نمایش داده شده است. همان طوری که از شکل های مذکور مالحظه 
درصد   89 حدود  میزان  به   1 مالچ  زیستی،  تیمارهای  در  می گردد 
بیشترین تاثیر را در کاهش رسوب داشته است. در تیمارهای مربوط 
به کاربرد مواد اصالح کننده خاک، تیمار دوغاب سیمان ضدسولفات 
به میزان حدود 98 درصد بهترین تاثیر را در کاهش رسوب داشته 

است.
در گزینه های ترکیبی نیز تیمار الیاف پلی پروپیلن همراه با مالچ 4 

بیشترین تاثیر را در کاهش رسوب به میزان 99 درصد داشته است.
ضمنًا نتایج شکل 5 نشان می دهد کاربرد تیمار ترکیبی مالت الیاف 
پلی پروپیلن همراه با محلول اشباع آب وآهک، بطور متوسط با افزایش 
نامناسب ترین  تیمار شاهد،  به  میزان رسوب نسبت  1500 درصدی 
عملکرد را در تثبیت خاک و کنترل فرسایش از سطوح جانبی کانال 
الیاف  پلی پروپیلن غیراشباع  کاربرد  خواهد داشت. مهم ترین مزیت 
افزایش پایداری خاک و جلوگیری از ریزش خاک می باشد، بطوریکه 
این تیمار تا حدود 3 ساعت بارش مداوم با شدت حداکثر )حدود 6 
برابر مدت زمان معمول در هر آزمایش( پایداری خود را حفظ نمود 

و دچار ریزش نگردید.
نتایج بخش هایی از پژوهش انجام شده با تحقیقات داودی ]2[، که 
با افزایش محلول اشباع آهک به خاک در پروژه هایي که به هر دلیل 
دارد.  مطابقت  ندارد؛  آن وجود  بازگرداندن  و  اصالح،  امکان حفر، 
در تحقیقات ایشان محلول آهک عامل اصلی ویژگي هاي مکانیکي 
و فیزیکي خاک معرفی شده بود. نتایج آزمایش هاي حدود اتربرگ، 
پارامترهاي شیمیایي آب و خاک  اندازه گیري هاي  و  مستقیم،  برش 

شکل 5- درصد تغییرات میزان رسوب تیمارهایی با تغییرات کمتر نسبت به تیمار شاهد در شدت بارش های متفاوت
Figure 5. Percentage changes in sediment treatments with fewer changes compared to the control in different rainfall intensity
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تحقیق یادشده نشان داد که افزایش نیم درصد وزني آهک در خاک، 
بدون ایجاد اثر منفي زیست محیطي، چسبندگي و زاویة اصطکاک 
داخلي آن را به ترتیب تا نزدیک به 220 و 300 درصد افزایش و 
درصد   58 14و  تا  ترتیب  به  را  خمیري  شاخص  و  اولیه  نشست 
الیاف  تأثیر  کاهش مي دهد. هم چنین در تحقیقات فروزش ]5[، که 
پلی پروپیلن و خاکستر بادي براي تثبیت خاک رس و رس ماسه دار 
را مورد آزمایش قرار دادند مشخص گردید افزودن الیاف پلی پروپیلن 
در رس موجب کاهش اندکی در مقاومت تک محوري شده، اما در 
مقابل شکل پذیري خاک به طور قابل مالحظه اي افزایش پیدا می کند، 
اما در نمونه هاي حاوي 20 درصد ماسه در رس با اضافه کردن الیاف، 
مقاومت تک محوري و شکل  پذیري نمونه ها افزایش می یابد، که با 

نتایج این تحقیق مطابقت دارد.
ضمنًا در تحقیق هاشمی طباطبایی ]9[ که تأثیر مخلوط آهک و 
خاک را بر تغییرات مقاومتی خاک مورد بررسی قرار دادند، مشخص 
گردید عوارض ناشی از حرکت آرام آب در خاک که منجر به بروز 
پدید ه هایی چون تورم، انحالل، واگرایی، فرو ریزش خاک و تغییرات 
مصالح  دیگر  و  آهک  افزودن  با  می شود،  اضافی  منفذی  آب  فشار 
مواد  هم چنین  و  تورم پذیر  و  ریزدانه  خاک های  به  کننده  تقویت 
تقویت کننده ای که در طبیعت کمتر دچار فرسایش می شوند همچون 
باالتر،  به مقاومتی  بر رسیدن  سیمان، آهک و میکروسیلیس، عالوه 
تاحد قابل قبولی جلوی تورم خاک نیز گرفته می شودکه با نتایج این 

تحقیق هم خوانی دارد.

تشکر و قدردانی
اجرای  حال  در  تحقیقاتی  طرح  نتایج  از  بخشی  مقاله  این 
جهاد  موسسه  حمایت  با  آبخیزداری  و  خاک  حفاظت  پژوهشکده 
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Abstract 

Laboratory Evaluation of the Effect of Modifier Materials on the Increase of
Resistance in Fine Grained Soils in Khuzestan

S. A. Hosseini1, F. Sharifi2, M. Raeini3 and M. A. Gholami4

Received:2016/09/05     Accepted : 2016/11/11  

Some methods of erosion control in the steep slope of the lateral sidewall of the earth's structures include 
the use of biological mulch and natural remedies were investigated in this study. In this paper, with the 
aim of determining the type and the most suitable aggregate of these materials on soil erosion resistance 
parameters, on the lateral wall of irrigation and drainage channels of Arayez plain of Khuzestan, the required 
experiments were carried out in the rain simulator lab of the Soil Conservation and Watershed Management 
Institute. So that, using at least 290 experiments on soil samples of the studied region, using 15 types of 
modifying agents and biological mulch, as well as the most appropriate combination of them, were carried 
out. In the following, experimental treatments on a flume with lateral slope of 1 to 1.25 similar to normal 
slope of drains, were simulated using 30 and 80 mm / h rain intensity. The results showed that all of mulch 
treatments and cement mortar treatments, anti-sulfate cement, cement grout and lime and clay mixtures had 
a significant effect on sediment yield reduction in comparison with control treatment, and confirmed that 
these treatments have an effective role in controlling erosion from lateral walls of drainage canals. It was 
shown that mulch No. 1 had the greatest effect on decreasing the erosion rate of drainage channel walls 
(up to about 89%). In treatments of soil reformers, antisulfate cement slurry treatment had the best effect 
on sediment deposition of up to 98%. Therefore, polypropylene fiber melt treatment and lime saturation 
treatment not only do not decrease sediment, but the combined application of these materials in comparison 
with control treatment can increase the sediment by about 15 times.

Keywords: Bio Mulch, Drainage, Erosion, Lime, Polypropylene fibers, Rainfall Simulation, Runoff 
and Sediment, Water and Lime Saturated Solution. 
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