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  چکیده

هاي خاکی بومترین اجزاي سازنده زیستها مهمرسها و نانواست. رسهاي اخیر نگرانی در مورد فرسایش خاك افزایش یافتهدر سال

این . دارندنانو  ي در حدهاي ابعاداز رسرخی باشد. بها وابسته میمقدار آنهستند که خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك به نوع و 

ط  یاتحت شرعنوان افزودنی نوظهور در حفاظت آب و خاك اثر ناتورس به، پژوهش حاضر .شودتوانایی موجب کاهش مقدار رواناب می

درصد حفاظتی حجم رواناب، غلظت رسوب و فرسایش  نتایج نشان داد که کند.را بررسی میساز سازي شده با استفاده از بارانرش شبیهبا

نتایج آزمون آماري کاربرد نانورس بر تغییرات رواناب و بود. درصد  +07/92 و +84/93، +48/49ترتیب خاك بعد از کاربرد نانورس به

 دار بود.نیدرصد مع 99داد که اثر این افزودنی بر مقادیر رواناب و رسوب در سطح رسوب نشان

 

  کننده نوظهور ، مهار رواناب و رسوب، حفاظت خاك، نانورس.اصالح واژگان کلیدي:

  

  مقدمه  - 1

سبب تقلیل شرایط زیستی، فیزیکی و  یندي است که بهآطور خاص فرطور عام و فرسایش خاك بهتخریب زمین به

گسترده در زمینه راهبردهاي حفاظت خاك و آب، هاي  دهد. با وجود پژوهش را کاهش میشیمیایی، ظرفیت تولیدي آن

زیست ناشی از مواد آالینده حمل شده توسط ذرات رسوب هاي زیادي از تخریب آن در سراسر جهان و آلودگی محیط نگرانی

مباحث مربوط به فرسایش خاك . امروزه )Grainger ،2014؛ 2003و همکاران،  Bayramin( استماندهناشی از آن باقی

هاي آبخیز است، که  زیست، کشاورزي، منابع آب و تبعاً مدیریت حوزههاي مهم در مدیریت منابع طبیعی، محیط ز بحثیکی ا

و  Pajuohesh ؛1389 صادقی،( ستاهاي اخیر شده ویژه براي کشورهاي در حال توسعه و در سال هاي زیادي به موجب نگرانی

شود، بلکه با ها و بدون کشت شدن اراضی و کاهش تولید مینه تنها باعث فقیر شدن خاك خاك ). فرسایش2008همکاران، 

ها شده و هزینه نگهداري و برداري و عمر مفید آنهاي آبیاري موجب کاهش راندمان بهرهگذاري در مخازن سدها و کانالرسوب

. حفاظت از منابع خاك و )Quine ،1999و  Brown ؛Roose ،1998و  Lafen( دهدها را افزایش میبرداري از آنبهره

ها قبل از مواجه با تقاضاهاي باال براي  چنین مدیریت درست آن ب بسیار حیاتی بوده و در حال حاضر استفاده عاقالنه و همآ

 ). Lal،2008و Blanco-Canqui تر از هر زمان دیگري است ( کردن نیازهاي ازدیاد جمعیت مهمغذایی و برآوردهتولید مواد
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اي و حتی  یند فرسایش خاك نه تنها خاك، بلکه پوشش گیاهی نیز تحت تأثیر قرار گرفته و تراکم، ساختار، ترکیب گونهآدر فر

می ). در این بین طیعتا کاهش رواناب و فرسایش خاك در دراز مدت،Grainger ،2014( یابدقابلیت تولیدي آن تغییر می

 هاي خاك جهت تثبیت آن استفاده نمودگیاهی را در سطح اراضی حفظ نمود، یا از افزودنیبایست تا حد امکان پوشش

)Pimentel  و ,Kounang1998 ؛Pimentel   وHarvey  اي را براي مواد جهان هیجان انگیز نانو، زندگی تازه ).1999؛

بودند با حضور نانومواد توسعه جدیدي را آغاز  قدیمی ایجاد کرده است. محصوالت زیادي که به ظاهر به نقطه اوج خود رسیده

هاي فنی قرن حاضر است. بکارگیري مواد با ساختارهاي کردند. نانوتکنولوژي، فناوري نوظهور و یکی از اجزاي کلیدي پیشرفت

رهنمون ساخته  هاي نویدبخش براي حفاظت خاك در آینده،بر پایه ابعاد نانومتري، از قبل ما را به سمت توسعه و ارائه راه حل

هاي رس به دلیل پایداري شیمیایی و مکانیکی باال، تنوع زیاد در جنس و گونه، ارزان بودن، سطح ). کانی1387امیري،است (

یکی از نانومواد، که مقدار زیادي درباره  .)2007و همکاران،   Özcan( است ویژه باال و قدرت جذب باال بسیار مورد توجه بوده

ها، پودرهاي رسی هستند که نانورس .باشدذرات رسی میزیستی کاربرد فراوان دارد نانواست و در امور محیط آن تحقیق شده

نانومتر دارند و اغلب  100تا  1ذرات نانو ابعادي بین ). 1387Spedding; ،2005 ،امیري( اندبه مقدار زیادي تصفیه شده

ها است دهند که دلیل آن ساختار و سطح ویژه آنداري تغییر میر معنیزیستی، فیزیکی و شیمیایی خاك را به طو هايویژگی

)Kim ،2012 ؛Tassi  ،ذرات نانو با سطح ویژه باال (ناشی از ریز بودن ذرات آن) و بار سطحی، بسیار 2011و همکاران .(

و Kadivar شوند (خاك می ها و اتصال ذراتباشند و باعث فعل و انفعاالت بین ذرهپذیرتر از خود ذرات خاك میواکنش

و تخلخل بیشتر کاربرد ی موریلونیت به دلیل داشتن ظرفیت تبادل کاتیون. از میان انواع مختلف رس، مونت)2011همکاران، 

ه نحورد مودر مطالعاتی ، خیرل اطی چند سا .)Zhang ،2007  و Liu ؛2011و همکاران،  Park( استتري پیدا کردهبیش

گرم در لیتر در  5/1و  5/0) نانورس به میزان 2016هاتفی و همکاران ( فرسایش خاك انجام شده است.بر نانو ذرات تأثیر 

استفاده نمودند. نتایج نشان داد که میزان فرسایش خاك با را ارزیابی فرسایش بادي براي شرایط آزمایشگاهی در سطح خاك 

چنین ایشان نشان دادند که بعد از کاربرد نانورس، میانگین . همدرصد کاهش یافت 100و  4/94ترتیب مقادیر استفاده شده به

) در پژوهشی تاثیرپذیري نانوذرات 2017عباسی و همکاران ( .متر افزایش یافتمیلی 481/0و  403/0ترتیب  قطر وزنی به

رسی را بررسی  نوع خاك هاي زمانی یک، سه و هفت روزه بر پراکندگی دودرصد در دوره 4و  2، 1، 5/0، 25/0رس با مقادیر 

   .دادشدت، پتانسیل پراکندگی خاك را کاهش  کردند. ایشان بیان نمودند که افزودن نانورس به

یک افزودنی نوظهور در جهت حفاظت خاك  عنوانبه که نانورس بیان نمودتوان می هاي انجام شدهبر اساس مرور پژوهش

زمان شروع رواناب، حجم این هدف از این پژوهش بررسی تغییرات بنابر است. در این زمینه مورد توجه قرار نگرفتهبوده که 

و مقیاس کرت به مقدار سه گرم در  در شرایط آزمایشگاهی با استفاده از افزودنی نانورس و فرسایش خاك رسوب، غلظت رواناب

 باشد.میمترمربع 

 

  مواد و روش - 2

تعییرات زمان شروع رواناب، حجم رواناب، غلظت رسوب و فرسایش خاك در پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر نانورس بر 

با استفاده از تربیت مدرس  دانشگاه ساز باران و فرسایش خاك دانشکده منابع طبیعی آزمایشگاه شبیه شرایط آزمایشگاهی و

   .دقیقه انجام شد 20متر بر ساعت و مدت زمانمیلی 40بارشی با شدت 

سازي  هواخشک شد. پس از تهیه و آمادهدر معرض هوا، خاك تهیه شده پس از انتقال به آزمایشگاه  ،پژوهشمنظور انجام این  به

سازي شرایط موجود . سپس به منظور شبیهقرار داده شددرصد  18مترمربع و شیب  25/0در  5/0هایی با ابعاد  کرتدر  خاك

غالمی و  ؛1985(لوك ، رایط طبیعی، از غلطک رساندن سطح خاك به وزن مخصوص خاك منطقه در ش و در طبیعت،

موریلینت در سطح سه گرم بر مترمربع در سه ها در تیمار شاهد و نانورس مونتسپس آزمایشاستفاده شد.  )1393همکاران، 

صورت یکنواخت در سطح  با استفاده از الک و بهمنظور پخش یکنواخت نانورس در سطح خاك، نانورس تکرار انجام شد. به
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؛ غالمی 2015صادقی و همکاران، ( از ثبت زمان شروع رواناب بعد ).1998و همکاران،  Espinosa  -Roa(ها پخش شد  کرت

کرت  براي هردقیقه به صورت جداگانه  20پس از اتمام بارندگی درمدت زمان هاي رواناب و رسوب ، نمونه)2016و همکاران، 

ساعت به  24مدت زمان  برايها به آزمایشگاه منتقل شد و  . سپس نمونهشدآوري جمع شده توسط نانورس) شاهد و حفاطت(

 Sadeghi؛ 2016و همکاران،  Gholami(تغلیظ پس از مدت زمان مورد نظر، با استفاده از روش حالت سکون قرار داده شد، 

درجه  105آون در دماي  ساعت در 24ت موجود به مدت رسوباآب اضافه نموده و سپس خلیه تاقدام به  )2017همکاران، و 

؛ 2013(غالمی و همکاران،  گردیدوزن گرم  01/0با دقت در نهایت مقدار رسوب با استفاده از ترازو  گرفت.گراد قرار  سانتی

  شد. م نجاا Excellار زـفامرـنده از تفاـساا ـا بـهدادهل ـتحلیو ه ـتجزی ).2015؛ صادقی و همکاران، 2014خالدي و همکاران، 

  

  و بحث نتایج - 3

و فرسایش خاك در تیمار شاهد و تیمار  رسوب، غلظت روانابگیري شده زمان شروع رواناب، حجم نتایج مقادیر اندازه

 ارائه شده است. 1حفاظت شده توسط نانورس به مقدار سه گرم بر مترمربع در جدول 

 
 و فرسایش خاك در تیمار شاهد و حفاظت شده نانورس رسوب، غلظت روانابحجم  و گیري شده زمان شروعمقادیر اندازه 1جدول

  کرت
  غلظت رسوب (گرم بر لیتر)  فرساش خاك (گرم)  لیتر)میلی(رواناب   زمان شروع رواناب (ثانیه)

  حفاظتی  شاهد  یحفاطت  شاهد  حفاظتی  شاهد  حفاظتی  شاهد

1  240  189  860  320  68/4  45/0  005/0  0014/0  

2  237  186  330  565  33/13  74/0  04/0  0013/0  

3  157  93.6  750  95  26/3  12/0  004/0  0012/0  

  0013/0  016/0  43/0  09/7  67/326  67/646  2/156  33/211  میانگین

  29/7  02/0  31/0  45/5  07/235  7/279  23/54  07/47  انحراف معیار

  05/0  22/1  71/0  76/0  71/0  43/0  34/0  22/0  ضریب تغییرات

  +07/92  ---   +84/93  ---   +48/49  ---  -08/26  ---   درصدحفاطتی

 

عنوان یک افزودنی نوظهور در فرآیند حفاظت خاك نتایج نشان داد که بعد از کاربرد نانورس به مقدار سه گرم بر مترمربع به

روي کاهش مقادیر زمان شروع رواناب تاثیري نداشت، در واقع زمان شروع رواناب با کاربرد این افزودنی کاهش داشت. در 

نشان داد که میانگین، انحراف معیار و  1که حجم رواناب، غلظت رسوب و فرسایش خاك کاهش داشتند. نتایج جدول حالی

ترتیب بعد از استفاده از نانورس بهو  22/0، 07/47، 33/211ترتیب ضریب تغییرات زمان شروع رواناب در تیمار شاهد به

، 67/646ترتیب معیار و ضریب تغییرات حجم رواناب در تیمار شاهد به چنین میانگین، انحرافبود. هم34/0، 23/54، 2/156

برآورد گردید. در نهایت میانگین، انحراف معیار  71/0، 07/235،  67/326ترتییب و بعد از استفاده از نانورس به 7/279،43/0

 31/0، 43/0ترتیب فاده از نانورس بهو بعد از است76/0، 45/5، 09/7ترتیب و ضریب تغییرات فرسایش خاك در تیمار شاهد به

، 02/0، 016/0 ترتیببه شاهد تیمار در غلظت رسوب تغییرات ضریب و معیار انحراف میانگین، نهایت محاسبه شد. در 71/0و 

درصد حفاظتی زمان شروع رواناب، حجم  .شد محاسبه 05/0و  29/7، 0013/0ترتیب به نانورس از استفاده از و بعد 22/1

بود.  +07/92، +841/93، +485/49، - 429/21ترتیب رواناب، غلظت رسوب و فرسایش خاك بعد از کاربرد تیمار نانورس به

نتایج آزمون آماري کاربرد نانورس بر تغییرات رواناب و رسوب را نشان داد که اثر این افزودنی بر مقادیر رواناب و رسوب در 

مبنی بر   )2016و همکاران ( هاتفیدار بود. نتایج کاربرد نانورس حاصل از پژوهش حاضر با نتایج درصد  معنی 99سطح 

  خوانی داشت.هم فرسایش بادي براي شرایط آزمایشگاهی در مهارنانورس استفاده از 
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  نتیجه گیري - 4

درصد  18نوظهور با مقدار سه گرم بر مترمربع و شیب  منظور بررسی تاثیر نانورس به عنوان یک افزودنیپژوهش حاضر به

بر مقادیر زمان شروع رواناب، حجم رواناب، غلظت رسوب و فرسایش خاك انجام شد. نتایج نشان داد که استفاده از نانورس با 

س در حفاظت خاك چنین نتایج نشان داد که کاربرد نانورداري باعث کاهش رواناب و رسوب شد. همطور معنیمقدار مذکور به

داري بر تغییرات زمان شروع رواناب نداشت. با توجه به اینکه پژوهشی در زمینه کاربرد نانورس در حفاظت آب و تاثیر معنی

خاك براي مهار فرسایش آبی انجام نشده است. پژوهش حاضر می تواند رهیافتی در زمینه استفاده از این افزودنی نوظهور بوده 

براي افزودنی هایی که امکان استفاده آنها در خیلی از مناطق وجود ندارد و یا هزینه زیادي براي تهیه آنها  و جایگزین مناسبی

 نیاز است باشد.

 

  

  منابع

، استفاده از نانورس در پروژه هاي ژدوتکنیک زیست محیطی به منظور جذب آالینده هاي فلز سـنگین، پایـان نامـه    1387امیري، م.  -1

 ص. 197دانشکده مهندسی دانشگاه بوعلی سیتا، کارشناسی ارشد، 
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Nanoclay Effect on Runoff and Sediment Cangrs in Laboratory 
Small Plots 

 
Abstract 
In recent years, the concerns has increased about soil erosion. Clays and nanoclays are 
the most important components of the earth's ecosystem that the chmical and phisical 
charactrestices of soil depend to these type and amount. The some clays have the 
dimentions of nano limit. This ability cause decrease the runoff amount. The present 
study, the nanoclay effect as newfound conditioner investigate in soil and water 
conservation under the conditions of simulated rainfall using simulator. The results 
showed that the conservation percentage of runoff voulume, sediment concentration and 
soil erosion after nanoclay application was +49.48, +93.84 and +92.07 percent, 
respactively. The results of analysis test of nanoclay application on runoff and sediment 
showed that the effect of this conditioner was significant on runoff and seiment in level 
off 99 percent.   
 
Keywords: Nanoclay, Newfound Conditioner; Sediment and Runoff Control; Soil 
Conservation. 

 


