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 1394بهار  ،سوم ، شمارهچهارمحفاظت منابع آب و خاك، سال  نشریه

  

 آمید بر هدررفت خاك آکریل تأثیر نوع و سطح مصرف پلی
  

  ٣علي بهرامي و حسين ٢، زينب کريمي*١يصادق درضايدحميس
 
  

  ؛ مازندران؛ ایران46417-76489دانشگاه تربیت مدرس؛ نور؛  ؛منابع طبیعی استاد گروه مهندسی آبخیزداري؛ دانشکده) *1
   sadeghi@modares.ac.ir :نویسنده مسئول مکاتبات*
 ؛ مازندران؛ ایران46417- 76489نور؛  دانشگاه تربیت مدرس؛ ؛منابع طبیعی دانشکده؛ کارشناسی ارشد گروه مهندسی آبخیزداري آموخته دانش) 2

  ؛ ایرانتهران؛ تربیت مدرسدانشکده کشاورزي؛ دانشگاه ؛ خاکشناسیگروه  دانشیار) 3
  
  
    چکیده

باشد. از این نظر اتخاذ تدابیر مدیریتی در مهار اثرات آن اهمیت قابل توجهی دارد.  اي و محلی یکی از معضالت اساسی می فرسایش خاك در مقیاس جهانی، منطقه
آمید در  آکریل رغم کاربرد پلی آمید است. از طرفی به یلآکر هاي جدید در مقوله مهار فرسایش خاك، استفاده از مواد افزودنی از جمله پلی آوري این، یکی از فن عالوه بر 

پذیري هدررفت  رو پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر تر مورد توجه قرار گرفته است. از این زمان نوع و سطح مصرف آن کم مدیریت رواناب و فرسایش خاك، تأثیر هم
در شرایط آزمایشگاهی انجام شد. در این  مربع گرم بر متر 6و  2، 4/0آمید با مقادیر  اکریل پلی هاي کوچک از کاربرد نوع پودري و محلول سطوح مختلف خاك در کرت

ساعت از زمان استفاده از  48درصد استفاده شد. براي انجام پژوهش حاضر، پس از گذشت  30متر، با شیب  5/0در  5/0پژوهش از سه کرت کوچک به ابعاد 
هاي  برداري سازي و نمونه ها شبیه دقیقه روي کرت 8و  17ترتیب با تداوم  متر بر ساعت به میلی 80و  50و محلول، باران با دو شدت هاي پودري  آمید در شکل آکریل پلی

 سطوح در خاك هدررفت بر میزان آمید و شدت بارندگی مختلف آکریل ) شکل مصرف پلیP=00/0دار ( ي داللت بر اثر معنیآمار آزمون از حاصل جینتاالزم انجام شد. 
آمید در شرایط مورد نظر در این پژوهش از عملکرد بهتري برخودار بوده و لذا کاربرد آن به  اکریل چنین شکل پودري مصرف پلی آمید بود. هم آکریل پلی مصرف مختلف

  شود. حالت محلول براي مهار هدررفت خاك پیشنهاد می

 مهار فرسایش ؛حفاظت خاك ؛ساز باران شبیه ؛تولید رسوب ؛هاي خاك کننده اصالح :ها واژهکلید 

  
  مقدمه
 کشور هر طبیعی اجزاي منابع ترین مهم از یکی خاك،

خود،  تاریخ تکاملی طی در گردد. انسان می محسوب
 غذایی براي تأمین نیازهاي بستري عنوان به خاك از همواره

سازد.  تضمین را خود حیات ي ادامه تا کند، استفاده می
است.  1ي فرسایش خاك خاك، پدیده عامل اصلی نابودي

                                                        
1 Soil Erosion 

عنوان یک ضرورت اساسی محسوب  این نظر مهار آن به  از
هاي  از جمله شیوه 2شود. استفاده از مواد افزودنی خاك می
صرفه و جدید در مهار فرسایش خاك است.  به

  اي مانند آهک، گچ، خاك هاي خاك شامل هر ماده افزودنی
ه براي تقویت توان تولید هاست ک  اره و یا سایر افزودنی

  ).1382روند (طالب بیدختی و همکاران،  کار می خاك به
                                                        
2 Soil Amendments 

          20/3/94تاریخ پذیرش:          22/07/1393 تاریخ دریافت:
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در شرایط و اهداف مختلف یکی از  1آمید آکریل پلی
هاي مورد استفاده در حفاظت از  ترین افزودنی مرسوم

 از استفاده با مرتبط هاي پژوهش خاك است. انجام

 فیزیکی خصوصیات اصالح منظور به هاي پلیمري، افزودنی

 و خاك منابع مدیریت مهم تیمارهاي از عنوان یکی به خاك
، Stottو  Green(شد  شروع 1950 اوایل سال از آب

 براي 2کننده یک اصالح عنوان به آمید آکریل پلی ).2001

 و رواناب کاهش میزان و خاك ساختمان کردن پایدار

 یک عنوان تواند به چنین می شود. هم می استفاده فرسایش

 تند هاي شیب در پایدارکردن صرفه به مقرون کننده الحاص

هاي  ترانشه و سازي صنعت ساختمان در آمده وجود به
باشد.  خورده هم به هاي سایر خاك و ها بزرگراه ها و جاده

پائین، در  هاي آمید در نسبت آکریل از پلی استفاده چنین هم
 .ستا واقع شده مؤثر اقتصادي بسیار نظر زمینه آبیاري از

 کاهش موجب ماده بهاره، این آبیاري و دیم کشاورزي در

شود  می فرسایش اثر در بندي خاك پوسته و سطحی انسداد
)Green  وStott ،2001(ی چنین این ماده . همبوده غیر سم 

 وسیله به خاك در پلیمر، نوع به سال، بسته 7 تا 4 از پس و

اران، همک و Nadlerشود ( می ها تخریب میکروارگانیسم
1996 .(  

آمید  آکریل تاکنون تأثیر مطلوب مصرف جداگانه پلی
و  Awad؛ 2010همکاران،  و Jiangصورت پودري ( به

و  Prats؛ 2013و همکاران،  Shin؛ 2012همکاران، 
؛ ذبیحی و 1390؛ بروغنی و حیاوي، 2014همکاران، 
و همکاران،  Flanagan) یا محلول (1392همکاران، 

و همکاران،  Goodson ؛Trout ،2006و  Ajwa؛ 2002
؛ Bazrafshan-Jahrom ،2006و  Sepaskhah؛ 2006

Kumar  وSaha ،2011؛ 1384همکاران،  و ؛ شکفته
؛ قربانی واقعی و همکاران، 1384همکاران،  و شهبازي

؛ افراسیاب و چاري، 1391؛ حزباوي و همکاران، 1387
) در شرایط مختلف 1392؛ صادقی و همکاران، 1392

                                                        
1 Polyacrylamide (PAM) 
2 Soil Conditioner 

راي مدیریت منابع خاك و آب مورد بررسی قرار گرفته ب
 شکل دو به دیآم لیکرآ یپل از استفاده یبررس است. لیکن

عرصه نهایی منابع  در سهیمقا حالت به محلول و پودري
راستا  در همین .است گرفتهتر مورد توجه قرار  طبیعی کم

Roa-Espinosa ) با انجام پژوهشی 1999و همکاران (
 10ت با ابعاد یک متر در یک متر و شیب پال 15روي 

آمید پودري و محلول در  آکریل درصد به بررسی تأثیر پلی
دهنده تأثیر بهتر  مناطق ساخت و ساز پرداختند. نتایج نشان

 .آمید محلول در کاهش رسوب بوده است آکریل پلی
Peterson ) آمید  آکریل ) نیز با کاربرد پلی2002و همکاران
متر عرض و با  3متر طول و  1/9با ابعاد هایی  در کرت

درصد به بررسی تأثیر دو شکل پودري و محلول  17شیب 
آمید پس از بذرپاشی پرداختند. نتایج حاکی از  آکریل پلی

شکل محلول در کاهش  آمید به آکریل تر پلی تأثیر بیش
درصد بوده است. نتایج  98تا  93میزان  هدررفت خاك به

آمید پودري  آکریل ان داد که پلیپژوهش مذکور نیز نش
داري در کاهش رسوب نداشته  تقریباً هیچ تأثیر معنی

بررسی اثر مقادیر   ) بهShomaeker )2009چنین  است. هم
کیلوگرم در  5/52و  5/37، 5/22آمید ( آکریل مختلف پلی

هاي کاربرد پودري و محلول در خاك  هکتار) و روش
Montgomery  مرکزAlabama شرقی  ر جنوبواقع د

دست آمده مصرف  ایالت متحده پرداخت. براساس نتایج به
صورت  آمید و به آکریل کیلوگرم در هکتار از پلی 52میزان 

که موجب  طوري محلول بهترین عملکرد را داشته است. به
درصد و کاهش  97میزان  آلودگی اولیه به کاهش گل

و  Dou درصد شده است. 50میزان  فرسایش خاك به
آمید به شکل پودري و  آکریل ) تأثیر پلی2012کاران (هم

هاي  سازي شده در زمین محلول تحت شرایط آبیاري شبیه
واقع در چین، در سطح  Yongledianکشاورزي منطقه 

 .هایی به طول و عرض یک متر را بررسی کردند کرت
نتایج پژوهش مذکور نیز نشان داد که استفاده از 

ایگزین خوبی براي مهار آمید محلول، ج آکریل پلی
هدررفت خاك تحت آبیاري با آب شور بوده است. 
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McLaughlin ) منظور  ) طی پژوهشی به2014و همکاران
آمید پودري و محلول در  آکریل بررسی تأثیر کاربرد پلی

گرم بر  میلی 50و  25، 10، 5، 5/2، 1سطوح مختلف (
هاي شمال  هاي ساخت و ساز در خاك لیتر) در مکان

بی ایتالیا روي چهار نوع خاك، یک خاك معدنی با غر
مواد آلی باال از مزارع کشاورزي و سه نوع خاك از مناطق 
با شن و ماسه باال با هدف مهار فرسایش و رسوب 
صورت گرفت. نتایج داللت بر عملکرد بهتر 

آمید محلول نسبت به حالت پودري در مهار  آکریل پلی
  فرسایش داشته است.

بندي  توان جمع فضیلی پیشینه پژوهش میاز بررسی ت
آمید با اهداف مختلف  آکریل چه استفاده از پلی کرد که اگر

صورت گرفته لیکن پژوهش حاضر با هدف ارزیابی 
هاي  از کرت   تأثیرپذیري تولید هدررفت خاك خروجی

آزمایشی کوچک، در سطوح مختلف استفاده از 
  ت متفاوتآمید پودري و محلول در دو شد آکریل پلی

منظور مهار فرسایش خاك اراضی غیر کشاورزي و تهیه  به
ریزي  شده از یک منطقه حساس به فرسایش خاك برنامه

 شده است.
 

  ها مواد و روش
  منطقه مطالعاتی و خاك مورد استفاده

کندلوس -آباد خاك مورد نیاز از حواشی جاده مرزن
دلیل وجود تشکیالت حساس به فرسایش و ضرورت  به

اظت و نیز امکان اجراي نتایج حاصل از پژوهش تهیه حف
برداري از سطح دریا  نهسازي شد. ارتفاع محل نمو و آماده
شرقی و  51∘ 24' 30"متر و در مختصات طول  1950

ي از شمالی واقع شده است. نماي 38∘ 28' 46"عرض 
ارائه شده  1موقعیت جغرافیایی منطقه مطالعاتی در شکل 

ن خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك چنی است. هم
هاي استاندارد مورد  مورد مطالعه با استفاده از روش

مدرس تعیین  استفاده در آزمایشگاه مرکزي دانشگاه تربیت 
  ارائه شده است. 1شد و نتایج آن در جدول 

  

  
  

  
   

 و ایران در استان مازندرانمادري خاك موقعیت منطقه . 1شکل 

 
 شیهاي فرسای سازي کرت آماده

 10ها از عمق تقریبی  پس از شناسایی منطقه، نمونه
متري سطح خاك تهیه شد. سپس براي انجام  سانتی

خشک  هاي خاك هوا نمونه ساز باران، ابتدا آزمایش با شبیه
 الک از ریزه، و بعد از حذف بقایاي گیاهی و سنگ و سنگ

). 1384داده شد (شهبازي و همکاران،  متري عبور میلی 4
پژوهش از سه کرت کوچک مکعبی با حجم کلی در این 

هاي فلزي ساخته  متر و قابل استقرار روي چهارپایه 125/0
ساز باران و فرسایش خاك  شده در محل آزمایشگاه شبیه

دانشگاه تربیت مدرس با شیب متناسب با منطقه خاك 
  ).2درصد استفاده شد (شکل  30مادري حدود 

 
  

نمایی از شرایط آزمایشگاهی مورد استفاده در تحلیل اثر  .2شکل 
   آمید بر هدررفت خاك آکریل مصرف نوع پلی

متر0/ 5   
  

 
 سرریز

 %30 پوشش گونی
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سازي بهتر شرایط طبیعی، یک خاك الیه  براي شبیه
بندي  صورت دانه زهکشی از جنس پوکه معدنی به

تدریجی از بادامی تا ریزدانه (ساختار فیلتري) به ضخامت 
ها تعبیه شد. سپس کوبیدگی  متر در کف کرت سانتی 17

تا رسیدن به جرم مخصوص ظاهري   الزم توسط غلطک
متر  گرم بر سانتی 7/1نمونه دست نخورده مورد مطالعه (

منظور تأمین شرایط  چنین، به شد. هم مکعب) انجام 
رطوبت پیشین خاك و متناسب با شرایط طبیعی، 

ساعت تحت شرایط  24مدت  شده به هاي آماده  کرت
متر قرار داده شد و قبل از اجراي  سانتی 15ع به عمق اشبا

ساعت روي چهارپایه مربوطه مستقر  24مدت  آزمایش به
 ).1391شد (حزباوي و همکاران، 

  
  تیمارهاي پژوهش

و  Flanaganهاي موجود ( با توجه به پیشینه پژوهش 
، Bazrafshan-Jahromiو  Sepaskhah؛ 2002همکاران، 

؛ شهبازي و همکاران، 1384ان، ؛ شکفته و همکار2006
، صادقی و همکاران 1391؛ حزباوي و همکاران 1384
)، تیمارهاي پژوهش شامل یک تیمار شاهد و سه 1392

آمید به دو شکل پودري و محلول با  آکریل سطح پلی
در نظر گرفته شد.   مربع گرم بر متر 6و  2، 4/0مقادیر 

پاش و هر کدام از  آمید پودري با استفاده از نمک آکریل پلی
لیتر آب شهري حل و  میلی 200مقادیر نوع محلول آن در 

دستی در سطح  1کننده  در نهایت از طریق دستگاه پخش
لحاظ پخش  هاي فرسایش توزیع شد. در نهایت به کرت

لحاظ قابل اجرا بودن در عرصه  همگن ماده در خاك و به
ز ساعت ا 48) بعد از گذشت 1384(شکفته و همکاران، 
آمید، بارش باران با دو شدت  آکریل زمان استفاده از پلی

 8و  17ترتیب با تداوم  متر بر ساعت، به میلی 80و  50
دقیقه و متناسب با شرایط حاکم بر منطقه و مستخرج از 

ها اجرا و  آمار ایستگاه سینوپتیک کجور روي کرت
 هاي الزم صورت گرفت.  برداري نمونه

                                                        
1 Sprayer 

  تجزیه و تحلیل آماري
منظور تجزیه و تحلیل آماري، ابتدا بانک اطالعاتی  هب

ها  برداري هدررفت خاك حاصل از کرت حاصل از نمونه
همین منظور قبل  تشکیل شد. به Excel 2007افزار  در نرم

ها با  از انجام هرگونه تحلیل آماري، نرمال بودن داده
تر بودن تعداد  دلیل کم به Shapiro-Wilkاستفاده از آزمون 

و  Razaliداده ( 50هاي هر گروه از تیمارها، از حد  دهدا
Wah ،2011هاي آماري با استفاده از  ) ارزیابی شد. مقایسه

و مدل  3، آزمون دانکن2طرفه تجزیه و تحلیل واریانس یک
  انجام شد. SPSS 19افزار  نرم در4 خطی عمومی

  
  نتایج و بحث

ل گیري هدررفت خاك در دو شک نتایج حاصل از اندازه
  پودري و محلول

میزان هدررفت خاك مربوط به تیمار شاهد و سطوح 
مربع) به دو  گرم بر متر 6و  2، 4/0آمید ( آکریل مختلف پلی

متر  میلی 80و  50شکل پودري و محلول و در دو شدت 
دقیقه بر ساعت در  8و  17ترتیب با تداوم  بر ساعت، به

کل  چنین میانگین نشان داده شده است. هم 3   شکل
هدررفت خاك حاصل از تکرار سطوح مختلف 

ها محاسبه و  همراه تیمارهاي شاهد آن آمید به آکریل پلی
 ارائه شده است. 2نتایج مربوط در جدول 

دهد که در هر دو  نتایج حاصل از پژوهش نشان می
ترین هدررفت  متر بر ساعت بیش میلی 80و  50شدت 

ك در سطح ترین هدررفت خا خاك در تیمار شاهد و کم
آمید و در حالت پودري  آکریل مربع از پلی گرم بر متر 6

عبارت دیگر در هر دو شدت  اتفاق افتاده است. به
متر بر ساعت) با افزایش مقدار  میلی 80و  50بارندگی (

آمید، میزان هدررفت خاك به حداقل رسیده  آکریل پلی
توان چنین بیان نمود که  است. دلیل این یافته را می

دلیل دارا بودن وزن ملکولی باال و میزان  آمید به آکریل یپل
                                                        
2 One-Way Analysis of Variance, ANOVA 
3 Duncan Test 
4 General Linear Model, GLM 
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جذب باالي آن توسط ذرات خاك، در سطح باقی مانده و 
دهد که این  ها تشکیل می دانه یک شبکه در اطراف خاك

کند. از این نظر در  ها کمک می دانه امر به پایداري خاك
مهار هدررفت خاك مؤثر بوده و طبیعتاً کاربرد 

آمید در مهار هدررفت خاك را تأیید نموده  لاکری پلی
و همکاران  Petersonهاي  است. نتایج حاصل با یافته

)2002 ،(Sepaskhah  وBazrafshan-Jahrom )2006 ،(
Shoemaker )2009 ،(Dou ) و 2012و همکاران (Prats 

آمید در  آکریل ) مبنی بر اثر مثبت پلی2014و همکاران (
 50چنین در شدت  دارد. همکاهش هدررفت خاك تطبیق 

متر بر ساعت، بین تیمارهاي شاهد از نظر مقداري  میلی
توان چنین استنباط  را نیز می تفاوت وجود دارد. دلیل این

کرد که شرایط رطوبتی در روزهاي انجام آزمایش با 
  یکدیگر متفاوت بوده است.

  

 
 

کاربرد دو شکل مصرف  اثر در خاك هدررفت میزان .3شکل 
 متر یلیم 80و  50 هاي آمید در شدت آکریل ي و محلول پلیپودر

 ساعت بر

طرفه  در ادامه نتایج تحلیل آماري تجزیه واریانس یک
مربوط به بررسی اثر تیمارهاي پژوهش بر میزان هدررفت 

  متر بر ساعت در جدول میلی 80و  50خاك در دو شدت 
قابل جانبه و مت و نتایج مربوط براي شناسایی اثرات یک 3

آمید و  آکریل هاي مختلف مصرف پلی تیمارهاي شکل
هاي مختلف بارندگی بر میزان هدررفت خاك با  شدت

نشان  4استفاده از مدل خطی عمومی نیز در جدول 
  خالصه شده است.

دهد  نشان می 3نتایج تجزیه و تحلیل آماري در جدول 
مربع و در شدت  گرم بر متر 2و  4/0که در سطح مصرف 

) P<2/0دار ( متر بر ساعت از لحاظ آماري معنی میلی 50
و همکاران  Ai-Pingهاي  نبوده است. این نتایج با یافته

آمید با وزن  آکریل ) مبنی بر عدم تأثیر دو پلی2011(
میلیون گرم بر مول) متاثر از  18و  12متفاوت (ملکولی 

 کاهش متر بر ساعت بر میلی 60نوع خاك در شدت 

چنین تحلیل  خاك در چین مطابقت دارد. هم هدررفت
گرم  6نتایج نشان داد که مقدار هدررفت خاك در سطح 

چنین در  متر بر ساعت و هم میلی 50مربع در شدت  بر متر
در تمام سطوح مصرفی از متر بر ساعت  میلی 80شدت 

مربع) از لحاظ  گرم بر متر 6و  2، 4/0آمید ( آکریل پلی
) بوده است. این یافته با نتایج =00/0pدار ( آماري معنی

) روي خاك Miller )1996و  Zhangحاصل توسط 
) روي خاك 2011و همکاران ( Zhengاي و  ماسه لوم
  ).3شنی و لومی قابل تطبیق است (جدول  لوم

)، 4ج حاصل از آزمون مدل خطی عمومی (جدول نتای
با در نظر گرفتن تأثیر شکل مصرف (پودري و محلول) و 

متر بر ساعت داللت بر اثر  میلی 80و  50دو شدت 
هاي مختلف  ) شکل مصرف و شدت=00/0pداري ( معنی

بارندگی بر میزان هدررفت خاك، در تمام سطوح مصرف 
اثر متقابل شکل مصرف  چنین باشد. هم آمید می آکریل پلی

و شدت بارندگی بر میزان هدررفت خاك نیز در تمام 
) داشت. نتایج =00/0pدار ( سطوح مصرف اثر معنی

و همکاران Zheng هاي  ترتیب با یافته پژوهش حاضر به
) مطابقت دارد. 2011و همکاران ( Ai-Ping) و 2011(

 ملکولی، کاهش توان به اتصال زنجیره  را می  دلیل آن
 هدایت هیدرولیکی و سرعت نفوذپذیري نسبت داد.

) استفاده از دو 2014و همکاران ( McLaughlinچنین  هم
آمید (پودري و محلول) را در  اکریل شکل مصرف پلی

که استفاده از  دانند حال آن کاهش فرسایش بسیار مفید می
آمید محلول نسبت به شکل پودري آن در  اکریل پلی
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را خواص خاك  داده شد که دلیل آنپژوهش ایشان ترجیح 
  آمید دانستند. اکریل و پلی
  

  گیري نتیجه
پژوهش حاضر با هدف ارزیابی تأثیر دو شکل مصرف 

آمید (پودري و محلول) در دو شدت بارندگی  اکریل پلی
هاي  متفاوت بر مهار هدررفت خاك، از سطح کرت

ریزي شد. بر اساس نتایج  کوچک آزمایشگاهی برنامه
توان نتیجه گرفت که هر یک  ز پژوهش فعلی میحاصل ا
آمید  آکریل هاي مصرف پودري و یا محلول پلی از شکل

عنوان یک افزودنی خاك ارزان در کاهش هدررفت  به
خاك مؤثر بوده و با خاصیت چسبندگی که در میان ذرات 

کند منجر به فولکوله شدن ذرات خاك  خاك ایجاد می
ثر بوده است. این شده و در کاهش هدررفت خاك مؤ

آمید در نظر گرفته  آکریل عنوان مزیتی براي پلی ها به ویژگی
شده که در پژوهش انجام شده شکل پودري آن از 
عملکرد بهتري برخوردار بوده است و براي رسیدن به یک 

هاي حساس به  بندي نهایی در خصوص خاك جمع
توان اذعان نمود که بایستی تمام شرایط از  فرسایش می

مله خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك مورد مطالعه ج
را مورد بررسی قرار داد و استفاده از سطوح مختلف 

آمید در دو شکل متفاوت براي مهار رواناب در  اکریل پلی
شود. با این وجود و انجام  شرایط آزمایشگاهی پیشنهاد می

هاي منابع طبیعی با  معمول اقدامات مشابه در عرصه
سازي  ها و غالباً مواد نفتی، زمینه ایر افزودنیاستفاده از س
آمید در شرایط طبیعی و طبعاً پس از  اکریل کاربرد پلی

  شود. هاي محیط زیستی و اقتصادي الزم پیشنهاد می آزمون
 

 
  خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك مورد مطالعه. 1جدول 

  بافت خاك
  درصد ذرات خاك

  ساختمان خاك 
  هدایت الکتریکی

  pH  زیمنس بر متر) (دسی
  آلی  درصد کربن

  

جرم مخصوص ظاهري 
  خاك

  رس  الي  ماسه  مکعب)  متر سانتی بر  (گرم 
  7/1  95/0  45/8  218/0  اي دانه  40  44  16  لومی رسی

  
  

  ساعت بر متر میلی 80 و 50 شدت در مطالعاتی سطوح از )گرم( خاك هدررفتقادیر م .2جدول 
  آمید آکریل پلی

  شکل مصرف  مربع) ر(گرم بر مت
  متر بر ساعت میلی 80شدت   متر بر ساعت میلی 50شدت 

  میانگین ±انحراف معیار   میانگین ±انحراف معیار 

4/0  
  31/29 ±03/2  07/11 ±93/5  شاهد
  55/16 ±88/0  01/5 ±94/1  پودري
  85/22 ±85/0  92/8 ±46/3  محلول

2  
  73/31 ±22/2  52/6 ± 57/0  شاهد
  37/13 ±65/0  15/4 ± 58/0  پودري
  09/19 ±39/0  51/4 ±03/1  محلول

6  
  69/30 ±45/1  92/7 ±27/1  شاهد
  95/12 ±16/1  08/1 ±37/0  پودري
  12/16 ±81/1  81/1 ±60/0  محلول
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و در  لمحلو و پودريدر تیمارهاي شاهد،  آمید آکریل پلی مختلف سطوح اثر کاربرد ANOVA)طرفه ( واریانس یک تجزیه نتایج .3جدول 
  دانکن آزمون از استفاده با دو شدت مطالعاتی بر میزان هدررفت خاك

  آمید آکریل پلی
  مربع) (گرم بر متر

متر بر  شدت (میلی
  ساعت)

  منبع تغییرات
مجموع 
  مربعات

درجه 
  آزادي

  داري سطح معنی  Fآماره   میانگین مربعات

4/0  

50  
 گروهی بین

  گروهی درون
  کل

67/0  
15/1  
82/1  

2  
6  
8  

33/0  
19/0  

74/1  25/0  

80  
 گروهی بین

  گروهی درون
  کل

78/9  
45/0  
23/10  

2  
6  
8  

89/4  
07/0  

67/64  00/0  

2  

50  
 گروهی بین

  گروهی درون
  کل

12/0  
17/0  
29/0  

2  
6  
8  

06/0  
02/0  

12/2  20/0  

80  
 گروهی بین

  گروهی درون
  کل

16/21  
42/0  
58/21  

2  
6  
8  

58/10  
07/0  

18/150  00/0  

6  

50  
 گروهی بین

  گروهی درون
  کل

04/1  
05/0  
09/1  

2  
6  
8  

52/0  
00/0  

76/60  00/0  

80  
 گروهی بین

  گروهی درون
  کل

12/21  
58/0  
71/21  

2  
6  
8  

56/10  
09/0  

69/107  00/0  

  

  

هاي مختلف مصرف  جانبه و متقابل تیمارهاي شکل ) در خصوص شناسایی اثرات یکGLMنتایج آزمون مدل خطی عمومی ( .4جدول 
  هاي مختلف بارندگی بر میزان هدررفت خاك دتآمید و ش آکریل پلی

آمید (گرم  آکریل پلی
  مربع) بر متر

  داري سطح معنی  آماره  میانگین مربعات  درجه آزادي  مجموع مربعات  منبع

4/0  
  00/0  93/28  86/3  2  73/7  شکل مصرف
  00/0  01/452  42/60  1  42/60  شدت باران

  00/0  14/10  35/1  2  71/2  شدت× شکل مصرف 

2  
  00/0  84/122  12/6  2  24/12  شکل مصرف
  00/0  20/1  91/59  1  91/59  شدت باران

  00/0  69/90  52/4  2  04/9  شدت× شکل مصرف 

6  
  00/0  81/147  88/7  2  76/15  شکل مصرف
  00/0  02/1  77/54  1  77/54  شدت باران

  00/0  02/60  20/3  2  40/6  شدت× شکل مصرف 
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Abstract 
 
Soil erosion is one of the basic issues at global, regional and local scales. Considering management plans in 
hindering its effects has therefore significant importance. Additionally, application of additive materials including 
polyacrylamide is one of new techniques in the field of soil erosion control. Despite of application of Polyacrylamide 
in runoff and soil erosion management, its contemporary effect in type and the amount of usage has been less 
considered. The present study was therefore carried out in order to determine the impressibility of soil loss in small 
plots from application of flour and soluble polyacrylamide in different levels of 0.4, 2, and 6 g m-2 under the 
laboratory conditions. To this end, three plots with dimensions of 0.5*0.5m and 30% slope were used. In order to 
apply the current study, rainfall was simulated on study plots with intensity of 50 and 80 mm h-1 and respective 
duration of 17 and 8 min after 48 h from using polyacrylamide in flour and soluble types. The results obtained from 
statistical tests verified significant (P=0.00) effect of polyacrylamide type and different rainfall intensities on the 
amount of soil loss in different levels of the polyacrylamide usage. In addition, the performance of powder 
application of polyacrylamide under study conditions was found better than that recorded for the solute application 
and therefore is recommended for the purpose of soil loss control.  
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