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مقدمه
فرسایش بادی یکی از جنبههای مهم تخریبب اراضبی در
مناطق خشک و نیمه خشک محسوب میشود ( ،)6بهطوریکه
حدود یکششم مساحت اراضی دنیا را تحت تبثییر خبود ربرار
داده است ( .)26فرسایش بادی یکی از عوامل اصلی در آسیب
به خاك و منابع طبیعی ،آلودگی هبوا ،انتقبال ذرات معلبق و
مزاحمت در تثسیسات و ماشینآالت ،در عملیات اجرایی و در
حمل و نقل میباشد و ببا در نظبر گبرفتن تغییبرات ارلیمبی
میتواند همچنان یکی از مهمتبرین مسبالل ببهخصبو در
مناطق خشک و نیمهخشک باشبد ( .)29هرچنبد در مقیبا
جهانی ،اهمیت و خطر فرسایش بادی شبرایط خشبک و فبرا
خشک حاکم بر بخش وسیعی از ایران ببا بارنبدگی کبمتبر از
 110میلی متر در سال ،موجب شده است که حدود  80میلیون
هکتار از مساحت ایران را مناطق کویری ،تپههای ماسبهای و
مناطقی با پوشش گیاهی ناچیز بپوشاند ( .)28بنابراین به نبو
و هدف پروژهها ،تقویت ویژگیهای خا خاكها و افزایش
مقاومت خاك در برابر عوامل فرساینده مورد توجه ببوده و در
این راستا روشها و ابزار متفاوتی مورد استفاده ررار میگیرد.
یکبی از راهکارهای مقابله با کنترل فرسایش بادی ،بیابانزایی
و طوفان هبای گرد ﻏبار ،خباكپبوشپاشبی روی اراضی شنی

میباشد .خاكپوشها ترکیباتی هستند که میتوانند مقاومبت
خاك را در برابر نیروهبای برشبی بباد افبزایش دهنبد .ایبن
خاكپوشها میتوانند ببا افبزایش چسببندگی ذرات خباك و
اصطکاك بین ذرات خاك گردنبد .خباكپبوشهبای رسبی،
پلیمری ،نفتی و مواد آلی به دلیل خاصیت چسببندگی ،ذرات
خاك را ببه هبم پیونبد داده و چسببندگی آنهبا را افبزایش
می دهند ( .)19بهطورکلی هدف از کاربرد مالﭻ در فعالیتهبای
تﺜبیت ماسههای روان ،افبزایش پایببداری سببطﺢ خبباك در
مقابل فرسایش بادی بببهمنظببور ایجاد مهلتی است که در طی
آن مدت ،فرصت مناسب ببببرای انجبببام و اسبببتقرار سبببایر
فعالیببتهببای بیولوژیکی تﺜبیت ماسببههببا نظیر نهببالکبباری،
بذرپاشی و رلمهکاری فراهم شبده و این مواد بیولوژیک بتوانند
در عرصه کاشت مستقر شوند ( .)14پبژوهشهبای زیبادی در
سطﺢ جهان و ایران برای تﺜبیبت ماسبههبای روان و کنتبرل
فرسایش بادی صورت گرفته است که میتوان به شی و شبی
( )24اشاره کرد که به بررسی دادههبای سبطﺢ اولتراسبونیک
تیمار شبده ببا کامپوزیبت سبیمان در براببر فرسبایش ببادی
پرداختنببد .بعببد از گذشببت  7 ،9 ،1و  28روز از ایجبباد الیببه
سیمانی بر روی سطﺢ ،فرسایش بادی ،سختی سطﺢ و چگالی
ظاهری اندازهگیری شد .نتبای بررسبی آنهبا نشبان داد کبه
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چکیده
استفاده از انواع خاکپوشهای سازگار با محیط زیست ،یکی از روشهایی است که به منظور کاهش فرسایش بادی و تثبیت
ماسههای روان به کار میرود .بهمنظور آمادهسازی بستر تیمارها در محیط آزمایشگاهی از ماسههای بادی بیابان ریگبلند کاشان
استفاده شد .برای انجام آزمایشها از سینیهای فلزی با ابعاد  133×33×2سانتیمتر و برای پاشش تیمارهای بنتونیت ،زئولیت،
مالس و لیگنوسلولز استفاده شد و تأثیر این خاکپوشها بر برخی ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی رسوبات بادرفتی بهصورت
فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی مورد بررسی قرار گرفت .در نهایت بر اساس نتایج تجربی و پس از ایجاد مدل
رگرسیون بین متغیرهای طراحی مخلوط و پاسخ ،مقدار بهینه هر کدام از خاکپوشها در نرمافزار  Design of Expertبه دست آمد.
با توجه به نتایج بهدست آمده وجود مواد زئولیت ،لیگنوسلولز و مالس بهصورت ترکیب در هر خاکپوش اختالف معنیداری از نظر
ویژگیهای مقاومت فشاری ،برشی ،ضربهای ،سایشی و تشکیل سله با سایر خاکپوشها و نمونه شاهد ایجاد میکند .بررسی
انجام شده در حالت حداکثر و میانه نشان داد که مقدار بنتونیت و مالس با یکدیگر برابر ( 15گرم) میباشند و در مقدار زئولیت و
لیگنوسلولز با یکدیگر تفاوت دارند ،به طوری که مقدار زئولیت و لیگنوسلولز در حالت حداکثر  5و  15گرم و در حالت میانه  15و 3
گرم میباشند .هر کدام از مواد بهتنهایی پاسخهای مختلفی را در برابر مقاومتهای مختلف نشان میدهد اما آنچه نتایج این
تحقیق نشان میدهد ترکیب این مواد با یکدیگر باعث بهبود شاخصهای پایداری خاک شده است .بهطوریکه مقدار مقاومت
فشاری را  3/2کیلوگرم بر سانتیمترمربع ،مقاومت برشی را  7/9نیوتن بر سانتیمترمربع ،ضربهای را  ،3/8سایشی را  45و
ضخامت سله ایجاد شده را  23میلیمتر نسبت به نمونه شاهد افزایش دادند.
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1- Mixture Design
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سیمان بهکار رفته باعث بهببود مقاومبت در براببر فرسبایش،
سختی سطﺢ و تراکم ظاهری سطﺢ تیمار شده ،گردید .ژانگبو
همکاران ( )92به بررسبی خصوصبیات فیزیکبی  -شبیمیایی
لیگنین موجود در محصوالت کارخانههای کاﻏذسبازی جهبت
تﺜبیت خاكها پرداختند .نتای نشان داد که محصبول جبانبی
لیگنببین عملکببرد مطلببوبی در بهبببود خصوص بیات مهندس بی
خاكهای منسجم و خاكهای ﻏیر منسجم نسبت به کشبش،
مقاومت در برابر فرسایش و فرسایشپذیری نشان داده اسبت.
مواد سیمانی ذرات را به هم پیوند داده و منافذ را در مباتریس
خبباك پببر مببیکنببد .سببان و همکبباران ( )27ایببر پلیمببر
پلیوینیلاستات را بر نگهداشبت آب ،مقاومبت برشبی خباك،
مقدار فرسایش آبی و جوانهزنی بذر بررسی کردند .نتبای ایبن
پژوهش نشان داد که تبخیر از سطﺢ خاك بهتدری با افزایش
ﻏلظت پلیمر کاهش مییابد و خاك میتواند با حفب رطوببت
بیشتر رشد پوشش گیاهی را بهبود دهد.
وان و همکاران ( )21ماده تﺜبیت کنندهای ببر پایبه لیگنبین
( )LSSMکه از مواد مایع سیاه رن کارخانههای کاﻏذسبازی
حاصل میشود را برای تﺜبیت تپههای ماسهای مبورد بررسبی
ررار دادند .این ماده سازگار با محیط زیست بوده و سبب بهبود
جوانهزنی و استقرار گیاهان در شرایط سخت بیابان مبیشبود.
با استفاده  LSSMمبیتبوان نسببت ببه اسبتقرار جبوامعی از
گونبببههبببای گیببباهی  Agriophyllum squarrosumو
 Artemisia desertorumاردام نمود و بدین ترتیب در طبی
 9-2سال تپههای ماسهای را تﺜبیت نمود .همچنین استفاده از
این ماده موجب افزایش معنیدار ماده آلبی و نیتبروژن خباك
شد ،درحالیکه مقدار فسفر و پتاسیم خاك ناچیز بود .نقبیزاده
اصل و همکاران ( )22به بررسی ایر ترکیبی میکرو سیلیس ببا
خاك ر و گﭻ بهعنوان خاكپبوش روی مقاومبت برشبی و
فرسایشپذیری بادی ماسههبا پرداختنبد .ببرای ایبن منظبور،
مخلوطی از سطوح مختلف میکروسیلیس با ر  ،گبﭻ و ر -
گﭻ روی ماسه اعمال شد .نتای این تحقیق نشبان داد کبه ببا
افزودن  10درصد میکروسبیلیس در ترکیبب ببا خباك ر و
ر -گﭻ ،مقاومت برشی به ترتیب تبا  10/6و  97/1درصبد و
سرعت آستانه اصطکاك را به ترتیب تبا  41/2و  48/1درصبد
افزایش یافته و باعث کاهش تلفبات  100درصبدی خباك در
مقایسه با نمونههای بدون میکرو سیلیس شده است .بنبابراین
استفاده از  10درصبد میکروسبیلیس در ترکیبب ببا ر و یبا
ر -گﭻ بهعنوان خباكپبوش مناسبب توصبیه شبده اسبت.
عظیمی و همکاران ( )4در پژوهشی با اسبتفاده از روش طبرح
آزمایش مخلوط 1اردام به ساخت نبوعی خباكپبوش ترکیببی
سیمانی سرباره فوالد کردهاند .نتای نشان میدهد که افبزودن
سرباره باعث افزایش مقاومبت فشباری و برشبی و همننبین
رابلیت نگه داری رطوبت در مالﭻ ترکیبی جدید میشبود .زار
( )91به بررسی کارایی خاكپوشهای رزین ،معدنی ،پلیمبری
و بیببوپلیمری زیسببتی بببرای تﺜبیببت تپببههببای ماسببهای و
امکانسنجی جایگزینی آنها با خاك پوش نفتی در بیابانهای
اطراف شهرستان کاشان و آران و بیبدگل در اسبتان اصبفهان
پرداخت .با توجه به معیارهای مورد بررسبی و نتبای مشباهده
شده ،خاك پوش رزین به دلیبل دوام کبم و ایبرات منفبی ببر

پوشش گیاهی؛ خاك پوش معدنی به علت ماندگاری پایین ،ایر
م نفی بر محتوای عنصری و خصوصیات مهم شیمیایی خباك،
ایجاد شرایط شوری و رلیاییت و بروز خشبکی فیزیولوژیبک و
نهایتاً تثییر بسیار منفی بر پوشش گیاهی؛ خاك پوش پلیمبری
نیز به خاطر دوام پایین و تثییرگذاری منفی بر پوشش گیباهی
و خاكپوش بیوپلیمری به علت ماندگاری بسبیار کبم ،در امبر
تﺜبیت ماسههای روان پیشنهاد نمیگردند.
نورعلیوند و فرخیان فیروزی ( )29به بررسبی زﻏبال زیسبتی
اصالح شده ،نانور و پلیوینیبل اسبتات ببر تﺜبیبت خباك و
کنترل فرسایش بادی خاك شنی و شنی لومی پرداختند .نتای
نشان داد که بیشترین میانگین وزنی رطبر خاکدانبه ،مقاومبت
نفوذی و برشی خاك در تیمار نانور به دست آمبد .ببهطبور
کلی نتای نشان داد که کاربرد خاكپوشهای نانور  ،پلیمبر
و زﻏال زیستی به ترتیب سبب کاهش معنیدار فرسایش بادی
در زمانهای مختلف در مقایسه با خاك شاهد شد.
حضیرلی و زار ارنانی ( )90در پژوهشی از خباكپبوشهبای
طبیعی با ترکیب ر و آهک بهعنوان تﺜبیتکننده ماسههبای
روان استفاده کرد .ببهمنظبور آمبادهسبازی بسبتر تیمبارهبا از
ماسههای بادی دشت یزد  -اردکبان و از خباك دشبت رسبی
اطراف میبد (بهعنوان خاكپوش) استفاده شد .نتای نشبان داد
که با افبزایش نسببت ر  ،شباخ هبای مقاومبت فشباری،
مقاومت به ضربه و سایش ببهطبور نسببی افبزایش مبییاببد.
کیانی و همکاران ( )17ایر فرآیند ترسبیب میکروببی کربنبات
کلسیم بهعنوان یک بهساز زیستی و سازگار با محبیط زیسبت
جهت مهار فرسایش بادی و تﺜبیت خاك را موردمطالعبه ربرار
دادند .همننین نتای نشان داد شبار تلفبات خباك در تمبامی
تیمارهای سیمانی شده با روش زیستی در سرعتهای مختلف
باد در مقایسه با نمونههای شاهد کاهش معنبیداری داشبتند.
مقدار کربنات کلسیم معادل و مقاومت فروروی سطﺢ خاك در
تیمارهای سیمانی شده با روش زیستی نسببت ببه تیمارهبای
شاهد بهطور معنیداری افزایش داشت که این امر نشاندهنده
تشکیل یکالیه مقاوم سطحی ببر روی نمونبههبای سبیمانی
شده است؛ بنابراین به نظر میرسد که سیمانی شدن ببه روش
زیستی میتواند روشی مؤیر برای تﺜبیبت ذرات سبطﺢ و مهبار
فرسایش بادی خاك باشد.با وجود عرصبه وسبیع ماسبههبای
روان و کانونهای بحرانی داخلی و خارج از کشور و همننبین
مشکالت موجود در اجرای خاكپوشپاشبی ببا مبواد نفتبی از
ربیل هزینههای زیاد و مشکالت بهداشتی ،محیطزیستی ( )8و
خسارت های هنگفتی که هر ساله از طرف فرسبایش ببادی و
هجوم ریزگردها متوجه منابع زیستی و ارتصبادی مبیشبود و
سبب هدر رفتن منبابع پایبه و تهدیبد سبالمت افبراد جامعبه
میشود ،هر نو سرمایهگذاری را برای یافتن مادهای جایگزین
توجیهپذیر می کند .با توجه به مشکالت ایجاد شبده در کشبور
به علت فرسایش بادی و ریزگردها و افبزایش ایبن پدیبده در
سالهای اخیر و همننین باال رفتن ریمت خاك پوش نفتبی و
هزینههای حمل و پاشش ،بررسی استفاده از مواد جایگزین در
کنترل فرسایش بادی و ریزگردها ضبرورت مبییاببد .در ایبن
راستا ،در تحقیق حاضر از مواد معبدنی بنتونیبت کلسبیمی ببه
دلیل خبوا خبوب مخلبوط شبدن ببا آب ،خمیبری شبدن،
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پالستیک بودن ،چسببندگی و چسببانندگی و منبعبی مناسبب
برای تقویت خاك و پوشش گیاهی منطقبه و زلولیبت ببه ببه
دلیل آبگیری باال ،نگهدارنده آب ،تنظیم  pHو کاهش شوری
خاك ،تهویه مطلبوب و تبامین اکسبیژن و افبزایش فعالیبت
بیولوژیببک خبباك بببه عنببوان یببک مبباده طبیعببی و ضببایعات
کارخانه های چوب و کاﻏذ (لیگنو سبلولز و مبال ) ببه دلیبل
ایجاد چسبندگی باال بین دانههای ماسبه ،وجبود مبواد مغبذی
بببرای گیاهببان و جببانوران ،آسببانی در دسببتر کببه از نظببر
ارتصادی به صرفه و همگبام ببا محبیط زیسبت اسبت مبورد
استفاده ررار گرفته است .برای دستیابی به مناسبترین ترکیب
و ﻏلظت خاكپوش از نرمافبزار (Design of Expert )DOE
برای طراحی آزمایشات و تحلیل و بررسی و در نهایت رسیدن
به بهترین و بهینهترین خاكپوش استفاده میشود.
مواد و روشها
منطقه مورد نظر برای برداشت نمونه ،ماسهزارهای اطبراف
شهرستان کاشان و آران و بیدگل استان اصفهان ببوده اسبت.
سپس در آزمایشگاه ویژگیهبای فیزیکبی از جملبه مقاومبت
فشاری ،برشی ،سایشی ،ضربهای و ضخامت سله تشکیل شده

مورد اندازهگیری ررار گرفت .در جدول  1تیمارهبای مختلبف
خاكپوش مشخ شده است.
 -آمادهسازی تیمارها

بهمنظور تعیین تثییر خاكپوشها و مواد اصالحی مختلف
(بر اسا پیش آزمایشهای صبورت گرفتبه) (جبدول  ،)1ببر
پارامترهای مقاومت فشباری ،برشبی ،سایشبی و مقاومبت ببه
ضربه ،پس از عبور خاك منطقه از البک  2میلبیمتبری ،ببه
مقدار تقریبی  8کیلوگرم درون سینیهایی طراحبی شبده ببه
ابعاد  100× 90 ×2سانتیمتر در رالب طرح کبامالً تصبادفی
ریخته شد (شکل  .)1پس از صاف نمودن و تسطیﺢ خاك تبا
لبه سینی ،نسبت به پاشش و اسپری نمودن خاكپوشهبای
مختلف اردام شبد .ببهمنظبور خشبک شبدن کامبل تیمارهبا،
سینیهای آماده شده به مدت  1روز در محیط آزمایشگاه ربرار
داده شد .بهنحویکه مقدار رطوبت خاك سینیها به کبمتبر از
یک درصد و مشابه وضعیت طبیعی تپههبای ماسبهای رسبید.
به منظور یکسانسازی شرایط بستر ،روی تیمار شاهد هم زمان
با دیگر تیمارها ،آبپاشی بدون تیمار صورت گرفت .پبس از آن
اردام به اندازهگیری پارامترهای مورد نظر شد.

ب

ج

د

ه

شکل  - 1اندازهگیری خصوصیات فیزیکی :الف) سینیهای مالﭻپاشی شده ب) دستگاه اندازهگیری فروسن دستی ،ج) میله فلزی ،د) سمباده و
ه) دستگاه پره برشی
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الف

)Figure 1. Measurement of physical properties: a) mulched trays b) Hand cone penetrometer device, c) metal rod, d
sandpaper and e) shear vane
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جدول  - 1ترکیب تیمارهای مورد استفاده در تحقیق حاضر
ترکیب تیمارهای خاكپوش
زلولیت
بنتونیت
مال
لیگنوسلولز
مال  +لیگنو سلولز
مال +بنتونیت
مال +زلولیت
لیگنوسلولز+بنتونیت
لیگنوسلولز+زلولیت
بنتونیت+زلولیت
مال +لیگنوسلولز+بنتونیت
مال +لیگنوسلولز+زلولیت
مال +بنتونیت+زلولیت
لیگنوسلولز+بنتونیت+زلولیت
لیگنوسلولز+بنتونیت+زلولیت+مال

مقادیر وزنی ترکیب تیمار
 11گرم
 11گرم
 11گرم
 11گرم
 11گرم  11 +گرم
 11گرم  11 +گرم
 11گرم  11 +گرم
 11گرم  11 +گرم
 11گرم  11 +گرم
 11گرم  11 +گرم
 11گرم  11 +گرم  11 +گرم
 11گرم  11 +گرم  11 +گرم
 11گرم  11 +گرم  11 +گرم
 11گرم  11 +گرم  11 +گرم
 11گرم  11 +گرم  11 +گرم +
 11گرم

Table 1. Combination of treatments used in the present study
کد
هزینه در هکتار (ریال)
کد اختصاری تیمارها
Z15
1
857105000
B15
2
450005000
M15
9
Li15
4
7150005000
M15+Li15
1
7150005000
M15+B15
6
450005000
M15+Z15
7
857105000
Li15+B15
8
7150005000
Li15+Z15
1
8957105000
B15+Z15
10
1257105000
M15+Li15+B15
11
7150005000
M15+Li15+Z15
12
8957105000
M15+B15+Z15
19
1257105000
Li15+B15+Z15
14
8757105000
Li15+B15+Z15+M15
11
8757105000

شاهد

 -بررسی خاکپوشها از نظر مقاومت فشاری

 -بررسی خاکپوشها از نظر مقاومت برشی

افزایش مقاومت الیه سطحی خاك در مقابل تنش برشی
جریان باد ،عاملی کلیدی در کاهش فرسایشپذیری است .از
اینرو ،اسا بسیاری از روشهای کنترل فرسایش خاك
مورداستفاده در حال حاضر ،مبتنی بر تﺜبیت و تقویت
خصوصیات سطحی خاك است .در این رابطه ،شکلگیری
پوسته فیزیکی بهشدت میتواند خطر فرسایش بادی را کاهش
دهد ( .)1،11در این پژوهش ،برای اندازهگیری چسبندگی
خاكپوش از پره برشی استفاده شد .روش کار بدینصورت

است که بعد از خاكپوشپاشی که رطوبت در حد نزدیک
اشبا است ،پره برشی در داخل خاك تا جایی که پرهها کام ً
ال
در خاك ررار بگیرد ،وارد میشود .سپس شرو به دوران پره
برشی در جهت عقربههای ساعت کرده و تا برش گسیختگی
خاك ،حدود  1تا  10یانیه طول میکشد .حداکﺜر مقدار تنش
وارده روی صفحه مدرج در باالی پره برشی یبت میشود .این
وسیله رادر به اندازهگیری تنشهای بین صفر تا 210
کیلوپاسکال میباشد ( .) 11در حالت خشک نیز به همین روش
اندازهگیری مقاومت برشی صورت گرفت .اندازهگیری مقاومت
برشی در سه نقطه از هر تیمار صورت گرفت.
 -بررسی خاکپوشها از نظر مقاومت سایشی

مقاومت سلههای تشکیل شده به خاكپوش ،به وسبیله
کشبیدن ورربه سمباده با زببری متوسبط ( 100میکبرون) و
ببا نیبروی فشباری  0/1کیلوگرم در سطﺢ آن بهصورت پیاپی
تا زمانی که الیه سالیده شبده و به سطﺢ خاك رسد،
اندازهگیری شد ( .)11تعبداد دفعبات مبالش سبمباده ببر
سطﺢ خاك تا زمان سالیده شدن کامل سله یادداشبت و
میبزان مقاومت سایشی هر کدام از تیمارها ،بعد از اندازهگیری
ببا اسبتفاده از جدول  2رتبهبندی شد.

شرایط طبقه مقاومت سایشی
با بیش از  90بار حرکت سمباده ،سله سطحی شکسته و ذرات ماسه جدا گردند
با بیش از  11-90بار حرکت سمباده ،سله سطحی شکسته و ذرات ماسه جدا گردند
با بیش از  1-11بار حرکت سمباده ،سله سطحی شکسته و ذرات ماسه جدا گردند
با بیش از  2-1بار حرکت سمباده ،سله سطحی شکسته و ذرات ماسه جدا گردند
با بیش از  1-2بار حرکت سمباده ،سله سطحی شکسته و ذرات ماسه جدا گردند

)Table 2. Classification of abrasion resistance (11,7
طبقه
1
0/71
0/1
0/21
0
1- Penetrometer

] [ DOR: 20.1001.1.27174425.1399.1.1.11.0

جدول  - 2طبقهبندی مقاومت سایشی ()7،11
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یکی از روشهای تجربی بهمنظور اندازهگیری مقاومت
خاك و یا مقاومت مکانیکی ظاهری خاك ،اندازهگیری
مقاومت فشاری خاك است ( .)12نفوذسن  1وسیلهای است
ساده که در آن فشار به وسیله نوك  1سانتیمتر مربعی آن بر
سطﺢ خاك وارد شده و زمانی که در خاك نفوذ نمود ،حداکﺜر
فشار وارده بر سطﺢ بر حسب کیلوگرم بر سانتیمتر مربع
نمایش داده میشود .از نفوذسن برای آزمایش مقاومت
فشاری خاكپوش پاشش شده در سطﺢ خاك و ﻏیره استفاده
شد .مقاومت فشاری الیه تشکیلشده در سطﺢ خاك هر
تیمار ،در  10نقطه با پراکندگی یکسان ،اندازهگیری شد.

control

-

16
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 -بررسی خاکپوشها از نظر مقاومت به ضربه

با رها کردن میلببهای فوالدی با نوك مخروطی با زاویه 41
درجبه و به وزن  110گرم از ارتفا نیم متری به صبورت عمود

بر سطﺢ سینیهبا در  1نقطه متفباوت ،میزان مقاومت آنها به
ضببربه سببنجیده شد ( .)11سپس مقدار مقاومت به ضربه هر
کدام از تیمارهبا ،ببا اسبتفاده از جدول  9رتبهبندی شد.

جدول  - 9طبقهبندی مقاومت ضربهای ()7،11
شرایط طبقه مقاومت ضربهای
اگر با رها کردن میله سطح خاک نشکند
اگر با رها کردن میله سطح خاک بشکند و تا عمق  0/5سانتیمتر در خاک فرو رود 0
اگر با رها کردن میله سطح خاک بشکند و تا عمق  1-0/5سانتیمتر در خاک فرو رود
اگر با رها کردن میله سطح خاک بشکند و تا عمق  0/5-1سانتیمتر در خاک فرو رود
اگر با رها کردن میله سطح خاک بشکند و به ته سینی برخورد کند

 اندازهگیری سلههای تشککیل شکده در سکح خکاکتیمارها

 -تجزیهوتحلیل آماری

آزمایشهای این پژوهش بهصورت فاکتوریل در رالب طرح
پایه طرح کامالً تصادفی با سه تکرار انجام گردیبد .ببهمنظبور
تجزیه وتحلیل دادهها ابتدا آزمون تجزیبه واریبانس ببه منظبور
بررسی وجود اختالف معنیدار بین تیمارها ،انجام شبد .سبپس
نرمال بودن دادهها با کمک آزمون کولمبوگراف  -اسبمیرنوف
بررسی گردید .در نهایت ،نتای تغییرات نمونههای آزمایشی ببا
استفاده از نرمافزار آمباری  SPSS20ببر اسبا آزمبون چنبد
دامنهای دانکن در سطﺢ اطمینان  1درصد مورد تجزیه وتحلیل
ررار گرفت .نتای دادههای تجربی مربوط به مقاومت فشاری،
برشببی ،سایشببی ،ضببخامت و ضببربهای بببه نببرمافبببزار
 Design-Expertوارد شده و آنالیز هریک از عاملها صورت
گرفت.

نتایج و بحث
 -نتایج آزمون تجزیه واریانس

نتای آزمون تجزیه واریانس برای خاكپوشهای مختلبف
در شبکلهببای  1تبا  1آورده شبده اسبت .مقاومببت فشبباری،
مقاومت برشی ،مقاومت سایشبی ،مقاومبت ضبربهای و انبدازه
سله برای خاك پوشهای مختلف به صورت نمبودار میلبهای و
نتای آزمون مقایسهای میانگین دانکن بیان میشود.
 -مقاومت فشاری

نتای حاصل از تجزیه واریانس آزمایش فروسن دسبتی در
شکل  2نشان داده شده است .همانطورکه مالحظه میشبود،
بین خاكپوشهای موردمطالعه از نظر میزان مقاومت فروروی
تفاوت معنیداری وجود دارد ( .)p<0/01همانگونه که در این
شببببکل مشبببباهده مببببیشببببود ،ترکیببببب 12
(مال +لیگنوسلولز+زلولیت) دارای بیشترین مقاومت فشاری
میباشد .مقدار آن  9/2کیلوگرم بر سانتیمتر مربع میباشد که
نسبت به ترکیب ( 1زلولیت)( 4 ،لیگنو سلولز) و نمونبه شباهد
که برابر صفر میباشبد دارای اخبتالف معنبیداری ()p<0/01
مببیباشببد .چنببین اسببتنباط مببیشببود کببه ترکیببب مببال و
لیگنوسلولز به دلیل ایجاد الیهای مقاوم در سبطﺢ و همننبین
نفوذ ببه درون ماسبه باعبث بباال رفبتن مقاومبت فشباری در
خاكپوش میشود.

] [ Downloaded from drnl.sanru.ac.ir on 2023-01-10

در ایر خاك پوش در سطﺢ خاك یک الیه به هم چسبیده یا
سبببله در سطﺢ خاك ببببه وجبببود مببیآیببد .ضخامت الیه
تشببکیلشببده بببر سطﺢ خبباك ،در  1نقطه از تیمارهای مورد
آزمایش بهوسیله کبولیس دیجیتال اندازهگیری شد .ذکبر ایبن
نکته الزامی است که ،ربل از اندازهگیبری ضبخامت سبلههبا،
ماسههای سست چسبیده به زیر الیه از طریق سایش از الیبه
سبطحی جببدا شببد .سببپس ضبخامت سببلو وارعبی در سببطﺢ
اندازهگیری شد (.)10

)Table 3. Impact resistance classification (11,7
طبقه
1
0/55
0/5
0/55
0

] [ DOR: 20.1001.1.27174425.1399.1.1.11.0
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شکل  - 2نمودار مقایسو میانگین مقاومت فشاری در تیمارهای مختلف
Figure 2. Comparison diagram of average compressive strength in different treatments

دارای بیشترین مقاومت برشی میباشند ،ترکیب  11و  11به
ترتیب با مقادیر  7/1و  7/6نیوتن بر سانتیمترمربع اختالف
معنیداری نسبت به سایر تیمارها دارند .ترکیبهای  4 ،1و 1
برابر صفر و تقریباً مشابه نمونه شاهد میباشند.

 -مقاومت برشی
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نتای مقاومت برشی تیمارهای مختلف در شکل  9مورد
مقایسه ررار گرفت .نمودار میلهای مقاومت برشی بر اسا
آزمون دانکن نشان میدهد ترکیب ( 11لیگنوسلولز +بنتونیت
 +زلولیت  +مال ) و ( 11مال  +لیگنوسلولز  +بنتونیت)

شکل  - 9نمودار مقایسو میانگین مقاومت برشی در تیمارهای مختلف
Figure 3. Comparison of the average shear strength in different treatments
] [ DOR: 20.1001.1.27174425.1399.1.1.11.0

 -مقاومت سایشی

نتببای مربببوط بببه مقاومببت سایشببی در شببکل  4بببرای
خاكپوشهای مختلبف نشبان داده شبده اسبت .ترکیبب 11
(لیگنوسلولز  +بنتونیت  +زلولیت  +مال ) دارای ببیشتبرین
مقاومت سایشی است که ببا توجبه ببه طبقبهبنبدی مقاومبت

سایشی دارای طبقه یک میباشد .ترکیبهبای ،10 ،8 ،2 ،14
 4 ،1و  1دارای کببمتببرین مقاومببت سایشببی مببیباشببند کببه
نمونههای  8 ،2 ،14و  10با مقادیر  1تا  11ببار طبقبه  0/1را
به خود اختصا میدهند و نمونههبای  4 ،1و  1نزدیبک ببه
نمونه شاهد و دارای طبقه صفر میباشند.
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شکل  - 4نمودار مقایسو میانگین مقاومت سایشی در تیمارهای مختلف
Figure 4. Comparison of the average abrasion resistance in different treatments

ضربهای نسبت به سایر نمونهها میباشند .با توجبه ببه مقبدار
 0/8برای ایبن سبه ترکیبب و طبقبهبنبدی مقبادیر مقاومبت
ضربه ای ،در طبقبه  0/1ربرار مبیگیرنبد .ترکیبب  1و  4نیبز
کمترین مقاومت ضربهای را دارنبد و مشبابه نمونبه شباهد در
طبقه صفر ررار میگیرند.

 -مقاومت ضربهای

مقاومت ضربهای در تیمارهای مختلف ببه صبورت نمبودار
میلهای در شکل  1نمایش داده شده است .ترکیب ( 7مبال
 +زلولیت)( 11 ،لیگنوسلولز  +بنتونیت  +زلولیت  +مبال ) و
( 11مال  +لیگنوسلولز  +بنتونیت) دارای بیشترین مقاومت
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مالچ های مختلف
شکل  - 1نمودار مقایسو میانگین مقاومت ضربهای در تیمارهای مختلف

 -سله

نتای حاصل از اندازهگیری اندازه سله بهوسیله کبولیس در
شکل  6اراله شده است .ترکیب ( 11مبال  +لیگنوسبلولز +
بنتونیت) با مقداری برابر با  20میلیمتر اختالف معنیداری ببا

سایر نمونههای خاك پوش دارد و اندازه سله باالتری را در ببر
میگیرد .ترکیبهای  4 ،1و  1دارای کمترین ضبخامت سبله
میباشد و تقریباً عملکردی مشابه نمونه شاهد را دارند.
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Figure 5. Comparison of the average impact resistance in different treatments
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مالچ های مختلف
شکل  - 6نمودار مقایسو میانگین سله در تیمارهای مختلف
Figure 6. Comparison of crack average in different treatments

جدول  - 4پارامترهای آنالیز آماری برای مدلهای انتخاب شده
Table 4. Statistical analysis parameters for selected models
Adeq
Precision

R2
prd

R2
adj

R2

p-value

F-value

Mean of
Square

Df

Sum of
Squares

19/7
18/6
1/82

0/81
0/81
0/11

0/10
0/19
0/71

0/19
0/11
0/78

>
>
>

97/1
19/21
10/9

1/11
0/9
10/2

4
4
4

29/8
1/22
40/1

ویژگیهای مورد
بررسی
مقاومت فشاری
مقاومت ضربهای
مقاومت برشی

8
14

0/91
0/89

0/6
0/81

0/71
0/12

5/5500
>

6/8
92/1

0/99
221/4

4
4

1/99
101/1

مقاومت سایشی
ضخامت سله

مدل برازش شده و اعتبار سنجی -نمودار ()Normal Plot

3- Base Line

2- Adeq Precision

1- Liner
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از نمودار  Normal Plotبه منظور کفایت مدل و بررسی ایبن
موضو که آیا دادهها از جمعیت نرمالی برخوردار است یا خیبر
استفاده میشوند ( .)4همان طور که از ویژگیهای مختلبف در
شکل  7مشخ است خطی بهعنوان خط مبنا 9مشخ شده

است .هرچه این پارامترها و یا ببرهمکبنشهبا ببه خبط مبنبا
نزدیکتر باشند ایر آنها بر روی فرآیند کمتر و هر چه فاصبله
از آن بیشتر ،ایر آنها بیشتر میشود .توزیع آنها حول خبط
مبنا باید به صورت تصادفی بوده و از الگبوی خاصبی پیبروی
نکند .همانطور که از شکلها مشبخ اسبت دادههبا دارای
جمعیتی نرمال میباشند.
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نتای دادههای تجربی مربوط به مقاومت فشاری ،برشی،
سایشی ،ضخامت و ضربهای به نرمافزار Design-Expert
وارد شده و آنالیز هر یک از عاملها صورت گرفت .سپس در
بخش مدلسازی ،با توجه به سازگاری دادهها بهترین مدل
برای شاخ ها که از تو مدل خطی 1انتخاب شده است.
نتای آنالیز واریانس ( )ANOVAدر جدول  4آورده شده

است R2 .کیفیت برازش دادههای تجربی با مدل را مشخ
میکند و بهترین مقدار آن  1میباشد ( .)4صحت کافی ،
بیانی از سیگنال به خطاست که باید مقدار آن از  4بیشتر
باشد .که در این مدل مقادیر  8 ،1/82 ،18/6 ،19/7و 14
بیانگر صحت کافی است.
2

تخریب و احیاء اراضی طبیعی /سال اول /شماره  /1بهار و تابستان 119 .............................................................................................................................. 1911

ب

الف

د

ج

ه

)Figure 7. Normal Plot diagrams Model adequacy and data normality: a) Impact resistance, b) Thickness, c
penetration resistance, d) Shear strength and e) Abrasion Resistance

 -نمودار مدل مکعبی

آننه در نمودارهای شکل  7آمده است به صبورت مکعببی
میباشد که هبر بعبد آن ویژگبی (مقاومبت فشباری ،برشبی،
سایشی ،سله و مقاومت به ضربه) را نشان میدهد کبه ابتبدا و
انتهای هر بعبدی دارای حبدارل و حبداکﺜر مقبدار آن ویژگبی
میباشد .در این آزمایشات  4عامل زلولیت ،بنتونیت ،مبال و
لیگنوسلولز موجود است که لیگنوسلولز برای همه پاسخهبا در

نمودار وجود ندارد و مقدار آن را در خارج از نمبودار مبیتبوان
تغییر داد و با توجه به تغییر آن مقادیر پاسخها در نمودار تغییبر
میکند در وارع افزایش و یا کاهش مقدار لیگنوسلولز با مقادیر
موجود در نمودار رابطه مسبتقیم دارد .در نمودارهبای موجبود
برای هر پاسخ که در شکل  8نشان داده شبده اسبت مقبادیر
لیگنوسلولز برابر با  7/1گرم در نظر گرفته شده است.
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شکل  - 7نمودارهای  Normal Plotکفایت مدل و نرمال بودن دادههای الف) مقاومت ضربهای ،ب) ضخامت سله ،ج) مقاومت فشاری ،د)
مقاومت برشی و ه) مقاومت سایشی
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Figure 8. Cubic model diagrams of measured properties: a) Impact resistance, b) Thickness, c) penetration resistance,
d) Shear strength and e) Abrasion Resistance

 -بهینهسازی عددی ترکیب خاکپوش

پس از ایجاد مدل رگرسیون بین متغیرهای طراحی مخلوط
و پاسخ ،بهمنظور بهینهسازی تابع هدف تمام متغیرها ،همزمان
و بهطور مستقل تغییر مییابند و جواب بهینه برای هر یک از
پاسخها بهگونهای است که ملزومات هر کدام از معیارها را
برآورده میکند .بهینهسازی با استفاده از توابع مطلوبیت
می تواند برای پیدا کردن طرح بهینه استفاده شود .برای
رسیدن به بهترین جواب بایستی محدودهای برای هر یک از
عامل ها مشخ کرد تا بتوان با تطابق رابل ربولی بین
عاملها به خاكپوشی رسید که بتواند در مقابل تخریب
پذیری مقاومت مطلوبی داشته باشد .در یک شکل برای تمام
عاملها پاسخهای حداکﺜر و برای شکل دیگر تمام پاسخها در
حالت میانه (جهت توجیه ارتصادی) در نظر گرفته میشود.
شکلهای  1و  10به ترتیب شکل یک و دو و جواب آنها را
نشان میدهد.
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در نمودارهای مدل مکعبی برای مقاومت فشاری و
ضربهای همانطور که از نمودار آن مشخ است با افزایش
مقادیر هر یک از عاملها در نمودار ،به سمت مقاومت فشاری
و ضربهای باالتر میرود و هرچه مقدار لیگنوسلولز باالتر
میرود مقاومت نیز افزایش پیدا میکند به عبارتی در بهترین
حالت در باالترین مقادیر عاملها و حضور هر چهار عامل ،
مقاومت فشاری باالیی به وجود خواهد آمد و نسبت به ضربه
مقاومتر خواهد شد .مال تغییرات شدیدی در این دو پاسخ
ایجاد میکند .در مورد ضخامت سله ،بنتونیت و مال تثییر
باالیی در آن دارد و در مقادیر باالی بنتونیت و مال و
حدارل زلولیت ،باالترین ضخامت سله ایجاد میشود و هرچه
مقادیر مال و بنتونیت کم شود ضخامت سله کم میشود.
در مورد مقاومت سایشی باالترین مقادیر در حداکﺜر مقادیر هر
چهار عامل به وجود می آید و در فرم کلی نتای خوب و رابلی
برای بیشتر پاسخها موجود بوده است و تنها در حدارل مقدار
زلولیت ،مقادیر مقاومت سایشی بهشدت کاهش مییابد .در

مقاومت برشی پاسخها همانند پاسخهای مقاومت سایشی بوده
و زلولیت در این فرآیند تثییرگذار است.
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شکل  - 8نمودارهای مدل مکعبی ویژگیهای اندازهگیری شده :الف) مقاومت ضربهای ،ب) ضخامت سله ،ج) مقاومت فشاری ،د) مقاومت
برشی و ه) مقاومت سایشی
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شکل  - 1شکل یک طرح بهینهسازی ترکیب خاكپوش
Total 9. A Form of mulch composition optimization plan
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شکل  - 10شکل یک طرح بهینهسازی ترکیب خاكپوش

از مهم ترین معضالتی کبه در منباطق بیاببانی وجبود دارد
فرسایش بادی و ورو ریزگردها میباشد که سهم بسبزایی در
کاهش کیفیت زندگی مردم و آسیب ببه تثسیسبات و منباطق
مسکونی دارد .کنترل و کاهش ایر این عوامل امری ضبروری
است .اگرچه استقرار بیولوژیکی تپههای ماسهای با اسبتفاده از
گونههای گیاهی یکی از روشهای یابت در این زمینبه اسبت
اما نیاز به تﺜبیت ابتدایی توسط انوا روشهای موجود در ایبن

منباطق مبیباشبد .تباکنون خباكپبوشهبای نفتبی یکببی از
مناسبترین راهحل ها ببوده اسبت کبه ببا توجبه ببه مسبالل
محیطزیستی و تغییراتی که در هزینه تهیه و دسترسی به ایبن
نو خاكپوش در سالهای اخیر با آن مواجه بودهایم نیباز ببه
استفاده از خاكپوشهبای کبم خطرتبر و ببا منشبث طبیعبی و
دسترسی آسانتر و صرفه ارتصادی بسیار مهم است.
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Total 10. A Form of mulch composition optimization plan

ایر خاكپوشهای مختلف بر برخی ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی رسوبات بادرفتی 116 ..........................................................................................................

منابع

] [ DOR: 20.1001.1.27174425.1399.1.1.11.0

1. Abbasi, M., A. Shush Pasha and H. Molla Abbasi. 2017. Investigation of the effect of zeolite on
tensile strength of Babolsar sandy soil stabilized with cement, Civil Engineering, Sharif, 32-2 (1/1):
117-120 (In Persian).
2. Ateş, A. 2013. The effect of polymer-cement stabilization on the unconfined compressive strength of
liquefiable soils. International Journal of Polymer Science. doi.org/10.1155/2013/356214.
3. Ayoubi, Sh., Z. Faizi, M. Mossadeghi and A. Basalatpour. 2018. Investigation of the effect of biochar,
bentonite clay and polyvinyl acetate soils on some physical and mechanical properties of sedimentary
sediments. Agricultural Engineering (Scientific Journal of Agriculture), 41(2): 83-97 (In Persian).
4. Azimi, Y., S. Zare, S. Heshmati and C. Badaq Jamali. 2018. Fabrication of cement-slag mulch using
mixed test design method for stabilization of quicksand. Journal of Rangeland and Watershed
Management, 71(3): 715-735 (In Persian).
5. Bagheri, F., A. Salehi, A. Hassani and M. Gholam Hosseini. 2008. Application of zeolite in
agriculture, International Conference on Iranian Geolite. Tehran, Amirkabir University of Technology
(In Persian).
6. Coppinger, K.D., W.A. Reiners, I.C. Burke and R.K. Olson. 1991. Net erosion on a sagebrush steppe
landscape as determined by cesium 137 distribution. Soil Science Society of America Journal, 55:
254-258.
7. Diouf, B., E.L. Skidmore, J.B. Layton and L. J Hagen. 1990. Stabilizing fine sand by adding clay:
Laboratory wind tunnel study. Soil Technology, 3: 21-23.

] [ Downloaded from drnl.sanru.ac.ir on 2023-01-10

زلولیت ،بنتونیت ،لیگنوسبلولز و مبال مبوادی ببا منشبث
طبیعی میباشند که دسترسی به آنها به سهولت امکبانپبذیر
است و از ریمت مناسبی در بازار برخوردار میباشند .با توجه به
نتای تحقیق وجود مواد زلولیت ،لیگنوسلولز و مال بهصورت
ترکیب در هر خاك پوش اختالف معنیداری از نظر عاملهای
مقاومت فشاری ،برشی ،ضربهای ،سایشی و تشبکیل سبله ببا
سایر خاكپوشها و نمونه شاهد دارند.
با توجه به خوا شیمیایی و چسبندگی باالیی که مبال
دارد استفاده از آن در خباكپبوشهبا موجبب بهببود خبوا
فیزیکی و شیمیایی ماسه و افزایش چسببندگی ذرات ببه هبم
میشود و با نتای ممبنبی و همکباران ( )20کبه نشبان دادنبد
مال شرایط مناسبی را از نظر مقاومت برشبی و فشباری در
انوا خاكپبوشهبا ایجباد مبیکنبد و ببا توجبه ببه اهمیبت
نفوذپذیری آب در مناطق بیابانی بر نفوذپذیری آب تثییر منفی
نمیگذارد همخوانی دارد .همننین نتبای کیبانی و همکباران
( )1918نشان داد که مقدار کربنات کلسیم معبادل و مقاومبت
فروروی سبطﺢ خباك در تیمارهبای سبیمانی شبده ببا روش
زیستی نسبت به تیمارهای شاهد بهطبور معنبیداری افبزایش
داشت که این امر نشاندهنده تشکیل یکالیه مقاوم سبطحی
بر روی نمونههای سیمانی شده اسبت .لیبو و همکباران (،)18
واال و همکاران ( )28و آتز ( )2نیز نشبان دادنبد کبه مبواد
پلیمری بر پایداری و چسبندگی خاکدانهها مؤیر بوده و باعبث
افزایش مقاومت فروروی گردید .لیگنوسلولز نیز مادهای اسبت
که از ضایعات نیشکر (باگبا ) تهیبه و موجبب تولیبد الیباف
گوناگونی میشود .لیگنوسلولز تثییر باالیی در رابلیت جذب آب
دارد ( )16که با توجبه ببه اهمیبت حفب رطوببت و اسبتقرار
پوشش گیباهی در منباطق بیاببانی موجبب افبزایش کبارایی
خاك پوش می شود .از طرفی شولگا و بیکبرز ( )21نیبز نشبان
دادند که تﺜبیت کننبده ببر پایبه لیگنبین ربادر ببه جمبعآوری
خاكهای ﻏیر سباختار ی و چسبباندن سبطﺢ آن ببا تشبکیل

الیههای تقویت شده مبیباشبد .ر بنتونیبت یکبی از مبواد
معدنی رابل دستر میباشد که به دلیل ایجاد شرایط مناسب
در خاکدانه و مقاومت برشی سطﺢ ماسه بادی گزینبه مناسببی
برای استفاده در خاكپوشهبا مبیباشبد و ببا نتبای ایبوبی و
همکاران ( )9مطابقت دارد .ترکیبات معبدنی در تﺜبیبت خباك
نقش زیادی دارد که زلولیت یکی از مواد مورد استفاده در این
ترکیبات سیمانی میباشد .بررسی نتای نشبان داده اسبت کبه
افزایش مقدار زلولیت باعث افزایش مقاومت برشی شده اسبت
و با نتای عباسی و همکاران ( )1که نشان دادند افزایش مقدار
زلولیت تبا  10درصبد ترکیببات سبیمانی باعبث افبزایش 62
درصدی مقاومت برشی در سطﺢ خاك میشود مطابقبت دارد.
عالوه بر این زلولیت خاصیت باالیی در جذب آب نیبز دارد در
نتیجبه باعببث بهببود و اصببالح خباك و جلببوگیری از انتشببار
آلودگیهای محیطزیستی در اراضی طبیعی مبیشبود کبه ببا
نتای بارری و همکاران ( )1همخوانی دارد .از طرفی دسبتیابی
به ترکیب بهینه از این  4ماده موجب صرفهجبویی در وربت و
هزینه و تولید خاكپوشی مناسب و باصرفه میشود .بررسبی
انجام شده در حالت حبداکﺜر ببرای پاسبخهبا (مقاومبتهبای
فشاری ،ضبربهای ،سایشبی ،برشبی و ضبخامت سبله) نشبان
میدهد .در حالت حداکﺜر و میانه مقدار بنتونیبت و مبال ببا
یکببدیگر برابببر ( 11گببرم) مببیباشببند و در مقببدار زلولیببت و
لیگنوسلولز با یکدیگر تفاوت دارند ،به طوری که مقدار زلولیت
و لیگنوسلولز در حالت حداکﺜر  1و  11گرم و در حالبت میانبه
 11و صفر گرم میباشند .هر کدام از مواد بهتنهایی پاسخهای
مختلفی را در برابر مقاومتهای مختلف نشبان مبیدهبد امبا
آننه نتای این تحقیق نشان مبیدهبد ترکیبب ایبن مبواد ببا
یکدیگر باعث بهبود شاخ های پایداری خباك شبده اسبت.
مواد به کار رفته در مقادیر مختلف موجبب ببروز پاسبخهبای
متنو میشود که با توجبه ببه بهینبهسبازی صبورت گرفتبه،
مناسبترین مقادیر هر ماده در ترکیب خاكپوش شده است.
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Abstract
The use of environmentally friendly mulch is one of the methods used to reduce wind erosion
and stabilize the sand. To prepare the bed for the treatments in the laboratory, windy sand of the
Kashan desert was used. For experiments, metal trays with dimensions of 2 × 30 × 100 cm and
for spraying bentonite clay, zeolite, molasses, and lignocellulose treatments were used.
Complete randomized examinations were performed. Finally, based on the experimental results
and after creating a regression model between the mixed design variables and the response, the
optimal value of each mulch in the Design of Expert software was obtained. According to the
obtained results, the presence of zeolite, lignocellulose, and molasses as a combination in each
mulch creates a significant difference in terms of compressive, shear, impact, abrasion and ridge
formation characteristics with other mulches and control samples. The study performed in the
maximum and medium state showed that the amount of bentonite and molasses are equal to
each other (15 g) and differ in the amount of zeolite and lignocellulose, so that the amount of
zeolite and lignocellulose in the maximum state is 5 and 15 g. And in the middle state are 15
and 0 grams. Each material alone shows different responses to different resistances, but what the
results of this study show us that the combination of these materials together has improved soil
stability indices. So that the amount of compressive strength is 3.2 kg/cm2, the shear strength is
7.9 N/cm2, the impact is 0.8, the wear is 45 and the thickness is 20 mm. Increased compared to
the control sample.
Keywords: Abrasion resistance, Impact resistance, Mineral mulch, Penetration resistance, Shear
strength, Thickness

