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چکیده:
زمینه و هدف :بهسازي خاک با استفاده از ريشه گياهان بهمنظور مقاوم سازي توده خاک از نظر حفظ محيطزيست و منابع طبيعي مورد
توجه محققان زيادي قرار گرفته است .تأثير سيستم ريشهاي گياهان در مقاوم سازي خاکها تابع ويژگيهاي زيست فني ريشهها است؛ اما
با توجه به تعامالت پيچيده بين خاک و گياه ،تأثير بهسازي ريشهها در خاکها بهعنوان يک چالش باقي مانده است .اين مطالعه ،به بررسي
اثر تراکم ريشه گياه يونجه در مقاوم سازي خاک منطقه پازنان در استان خوزستان ميپردازد.
روش پژوهش :در پژوهش انجام شده ،براي اولين بار تأثير سيستم ريشهاي گياه يونجه در مقاومسازي خاک در شرايط گلخانهاي بررسي
شد .نمونههاي خاک اخذ شده از منطقه مورد مطالعه پس از طي يک دوره  2ماهه در شرايط کشت گلخانهاي ،براي اندازهگيري مقاومت برشي
ترکيب خاک و ريشه ،آزمايش برش مستقيم بر روي  9نمونه خاک فاقد ريشه و تعداد  25نمونه خاک با دانسيتههاي مختلف ريشه انجام گرديد
و پارامترهاي زاويه اصطکاک داخلي و چسبندگي خاک مسلح شده با ريشه به دست آمد و با نمونههاي خاک بدون ريشه مقايسه شد.
يافتهها :بهطور کلي تراکم و شمار ريشهها با افزايش عمق کاهش يافته است و شاخص تراکم ريشه بهصورت تواني با افزايش عمق
کاهش مييابد .با بهرهگيري از اين نتايج و آزمونهاي برش مستقيم ميزان مسلحسازي محاسبه شد .وجود ريشهها مقاومت چشمگيري را
در مقاومت برشي خاک ايجاد کرده است که اين تغييرات متأثر از افزايش مقدار چسبندگي خاک بوده است و در مقابل ،زاويه اصطکاک
داخلي خاک مسلح با کاهش نسبت به خاک بدون ريشه ،رفتاري عکس عامل چسبندگي دارد و تغييرات آن بسيار کمتر از تغييرات عامل
چسبندگي است .بنابراين افزايش مقاومت برشي خاک مسلح شده با ريشه گياه يونجه را ميتوان معادل افزايش چسبندگي دانست.
نتايج :نتايج به دست آمده از اين تحقيق نشان ميدهد که بين شاخص تراکم ريشه و مقاومت برشي خاک رابطه مستقيم وجود دارد.
بيشترين و کمترين ميزان مسلح سازي براي شاخص تراکم  54و  2درصد به ترتيب  40/2و  0/2درصد افزايش در چسبندگي خاک به
دست آمد و حداکثر کاهش زاويه اصطکاک داخلي نسبت به خاک فاقد ريشه  2/2درصد بوده است .اين پژوهش وجود رابطه کاهش بين
عمق و شاخص تراکم ريشه ،عمق و قدرت مسلح سازي را بهعنوان ويژگيهاي زيست فني گونه يونجه را نشان داد.
کلیدواژهها :آزمايش برش مستقيم ،شاخص تراکم ريشه ،زيست مهندسي ،مسلح سازي خاک ،يونجه

تاريخ پذيرش:
2872/78/52
صفحات63-27 :

10.30495/WSRCJ.2022.20415

 / 46ظاهرمند و همکاران

يک خاک آماده گسيختگي قرار گرفته است .در اين مدل

مقدمه
مسلح کنندههاي خاک نظير ژئوتکستايلها ،ژئونتها،

ريشه با تبديل تنشهاي برشي موجود در خاک به

ژئوگريدها ،ژئوفومها و تقويت کنندههاي طبيعي مانند

مقاومت کششي ،در برابر تغيير شکل و گسيختگي خاک

سيستم ريشهاي گياه با بهبود خصوصيات مکانيکي خاک

مقاومت ميکند .در استفاده از اين مدل فرض بر اين است

سبب افزايش مقاومت برشي خاک ميشوند .پوششهاي

که افزايش مقاومت برشي ناشي از عامل چسبندگي خاک

گياهي از طريق دو مکانيسم مکانيکي و هيدروليکي به

است .مدل مسلح سازي ريشه وو بر پايه معادله کولمب

بهسازي خاک کمک ميکند .از نظر مکانيکي گياهان مي

است که مقاومت برشي خاک بر پايه چسبندگي و زاويه

توانند با افزايش مقاومت برشي خاک از طريق اصطکاک

اصطکاک داخلي محاسبه ميشود و تنها يک جزء

بين ذرات خاک و ريشه ،انسجام خاک را حفظ نمايند

چسبندگي اضافه شده در اثر حضور ريشهها به معادله

( .)Rey et al., 2019امروزه بهسازي خاک با استفاده از

کولمب اضافه ميشود .اين چسبندگي اضافه شده همان

ريشه گياهان به داليل اقتصادي و زيستمحيطي در

مقاومت کششي بسيج شده ريشه در واحد سطح خاک

اولويت قرار دارد .خاک در برابر فشار مقاوم و در مقابل

است .در بررسيهاي ميداني و آزمايشگاهي که توسط
4

کشش ضعيف است ريشه در برابر فشار ضعيف و در

اولوگلين ( )7711بر روي نمونههاي خاک منطقه راش

برابر کشش مقاوم است ( .)Pollen, 2007حضور ريشه در

در نيوزلند صورت گرفت نتايج نشان داد که پس از سه

خاک با تشکيل يک ماتريس مسلح ،باعث انتقال تنشهاي

سال از قطع درختان چسبندگي خاک به نصف و در

برشي گسيختگي خاک به ريشه ميشود (.)Thorne, 1990

حدود  3/3کيلوپاسکال کاهش پيدا کرد .همچنين

پايداري خاک به خصوصيات سيستم ريشه مانند شاخص

تحقيقات آنها نشان داد که ريشهها با قطر کمتر از 02

تراکم ريشه ،مقاومت کششي ريشه ،توزيع سيستم ريشه و

ميليمتر (ريز ريشهها) نسبت به ريشههاي قطورتر ،تأثير

;Waisel et all., 2002

بيشتري در مسلح کردن و افزايش مقاومت برشي خاک

عمق ريشه وابسته است (

5

 .)Pourmalekshah et al., 2019شاخص تراکم ريشه

دارد .تحقيقات اولوگلين و زيمر و ( )7710نشان داد که

توسط بروگز 1و توماس )7711( 2بهعنوان نسبت مجموع

با قطع درختان مقاومت ريشه از  322تا  022کيلوپاسکال

سطح مقطع ريشهها به سطح توده خاک تعريف شد و

در ماه کاسته ميگردد .واتسون )0221( 6عنوان نمود که

تحت تأثير نوع خاک و شرايط محيطي بوده بنابراين يک

سيستم خاک-ريشه به علت داشتن چسبندگي و مقاومت

گياه ميتواند در مناطق مختلف رفتار متفاوت داشته باشد

کششي نسبتاً باالي ريشه سبب افزايش پايداري خاک مي

و به همين دليل بررسي آن حالت منطقهاي دارد و قابل

شود .نتايج پژوهشهاي محققين نشان داد که سيستم

Watson and Mardan,

خاک-ريشه بهواسطه مقاومت کششي ريشه سبب افزايش

 .)2004مدل وو )7711( 3يکي از منابع پايه و مرجع در

مقاومت برشي خاک ميشود ( .)Bischetti, 2009نتايج

رابطه با مسلح سازي خاک با ريشه گياه است .اين مدل

پژوهشي نشان داد که چمنها انتخاب مهمي براي کنترل

براي ارزيابي پايداري شيبها در خاکهاي کمعمق در

فرسايش شيب زمين بوده و بهطور مؤثري پوشش سطح را

مناطق آالسکا تدوين و مورد استفاده قرار گرفت .در مدل

در برابر فرسايش ناشي از بارندگي مقاوم ميکند

برشي وو فرض شده است که يک ريشه در بين اليههاي

( .)Mulyono et al., 2018ريشه گياه علفي کوچک با

1

4

2

5
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شاخص تراکم باال ميتواند يک ساختار شبکهاي را در

مواد و روشها

خاک تشکيل دهد تا با افزايش عامل چسبندگي خاک،

از آنجا که گياه يونجه در مناطق مختلف ايران

مقاومت برشي خاک را افزايش دهد (.)Chen et al., 2016

سازگاري خوبي دارد آزمايشهايي بر روي اين گياه در

 Shafaeibajestaniو  )0223( Salimigolsgaikhiرابطه

مقياس گلخانهاي انجام شد .يونجه نسبت به رطوبت باال

خطي بين تراکم ريشه درختان گز و پده با مقاومت برشي

در زمستان و شرايط خشک در تابستان بردبار است و

خاک ريزدانه سواحل کارون ارائه کردند .والدرون

1

( )7711براي ريشه جو در خاک سيلتي رسي لوم و زيمر

2

دماي حدود  02درجه سانتيگراد را بهخوبي تحمل
ميکند .اين گياه ميتواند از سطح دريا تا ارتفاع بيش از

( )7717براي ريشه کاج در خاک ماسهاي رابطه خطي بين

 0222متر نسبت به سطح دريا بهخوبي رشد نمايد .از

تراکم ريشه و افزايش مقاومت برشي خاک ارائه کردند.

لحاظ سوددهي اقتصادي نيز مورد توجه کشاورزان بوده و

با وجود مطالعات به نسبت زيادي که در زمينه زيست

همين مورد براي توسعه و نگهداري آن مؤثر است .از

;Vergaani et al.,

خصوصيات ديگر آن کمک به بهبود و اصالح فيزيک

 )2012 Tiwari et al., 2013; Genet et al., 2008با توجه

خاک است و خاک و اراضي زير کشت را غنيتر ميسازد

به تنوع گونههاي مختلف گياه اين نوع مطالعات مختص

( .)Sobhani and Majidi., 1995يونجه ،در منطقهاي که

منطقه تحقيق بوده و بسياري از نتايج در ديگر نقاط دنيا را

داراي آبوهواي قارهاي سرد يا تابستانهاي گرم و خشک

نميتوان به وضعيت ايران تعميم داد .بنابراين بايد

بوده رشد و گسترشيافته است .با توجه به اين

مطالعات زيادي در ايران انجام گيرد تا بتوان به نتايج

خصوصيات آب و هوايي ،منطقه سازش يونجه در کشور

تعميمپذير دست يافت .البته شايان ذکر است که در ايران

ايران شامل نواحي سردسير و گرمسير يا مناطق غربي

مطالعاتي صورت گرفته )Maleki, 2014؛Habibi, 2001؛

کشور ميشود ( .)Karimi, 1990محل نمونهبرداري در

 .)Abdi et al.2010,مجموع نتايج پژوهشهاي انجام شده

منطقه پازنان واقع در استان خوزستان و در فاصله 002

در دنيا به افزايش مقاومت برشي خاک مسلح شده با ريشه

کيلومتري جنوب شرق اهواز قرار دارد.

مهندسي در دنيا انجام گرفته است (

نسبت به خاک بدون پوشش گياه داللت دارد اما مقدار اين
افزايش مقاومت ،تابع خصوصيات خاک ،شاخص تراکم

روش پژوهش

گياهان ناشناختهاي از نظر خاصيت بيوتکنولوژيکي آنها

نمونههايي از خاک منطقه مورد مطالعه در آذر  7371جمع

وجود دارد که ميتواند به مهندسي زيستمحيطي خاک

آوري گرديد و پس از هوا خشک از الک نمره  72عبور

به همراه مفيد بودن آنها در اکوسيستم ،به تثبيت خاک

داده شد .سپس خاکها در گلدانهايي به قطر بزرگ  01و

کمک کند ( .)Giupponi et al., 2019نتايج ارزيابي کمي

قطر کوچک  77و ارتفاع  00سانتيمتر آماده و در شرايط

تغييرات مکانيک خاک در نتيجه حضور سيستم ريشهاي

گلخانهاي نگهداري شدند و پس از يک دوره  0ماهه براي

پروژههاي

اندازهگيري مقاومت برشي ترکيب خاک-ريشه از دستگاه

گياه،

بهبود

فرايند

تصميمگيري

در

زيستمحيطي را به دنبال دارد.

برش مستقيم در شرايط کرنش استفاده شد .نمونهبرداري
از ريشه در اواخر ارديبهشت  7371انجام گرفت .ريشهها
در طولهاي  0تا  6سانتيمتري برش داده و تا زمان انجام
Waldron
Ziemer

1
2

آزمايش برش در محلول  70درصد الکل نگهداري

سال دوازدهم /شماره  / )45( 1پائيز 1401

ريشه و شرايط محيطي حاکم بر اين سيستم است .هنوز

براي بررسي اثر مسلح سازي ريشه گياه يونجه،
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شکل  .1نمونه ريشههاي دسته بندي شده

شدند ( .)Mattia et al., 2005خصوصيات برشي نمونهها

 ASTM D 422-87و  ASTM D 422-63و آزمايش برش

حدود ده روز بعد از برداشت ريشهها مورد آزمايش قرار

مستقيم با استاندارد  ASTM D 3080با سرعت اعمال

گرفتند .بعد از نمونه برداري ريشهها و قبل از قرار دادن

کرنش  2/6ميليمتر بر دقيقه انتخاب شد .طبقهبندي

آنها در محلول  70درصد الکل ،قطر ريشه در سه نقطه از

يونيفايد نشان داد خاک منطقه ،ماسه اليدار ( )SMاست.

طول (ابتدا ،وسط و انتها) اندازهگيري و از ميانگين حسابي

ميانگين زاويه اصطکاک و چسبندگي به دست آمده از

قطر ريشهها براي محاسبه سطح ريشه استفاده شد .براي

آزمايش برش مستقيم براي خاک منطقه به ترتيب 03/1

تعدادي از ريشهها که در نقاط اندازهگيري داراي مقطع

درجه و  2/11کيلوگرم بر سانتيمتر مربع است (جدول .)7

دايرهاي نبودند در همان نقطه در دو جهت قطر اندازه

براي محاسبه پراکنش ريشه از روش ديواره پروفيل

گيري شد و متوسط آن بهعنوان سطح مقطع مورد استفاده

استفاده شد ( )Sun et all., 2008; Kazemi, 2017ديواره

قرار گرفت .بهمنظور کاهش خطاي انساني براي اندازه

پروفيل به افقهاي  72سانتيمتري تقسيم شد .در هر افق

گيري طول و قطر ريشهها از کوليس ديجيتالي استفاده شد

قطر همه ريشهها بهوسيله کوليس اندازهگيري شد و سطح

(شکل .)7

ريشه در هر افق به دست آمد .نسبت مجموع سطح مقطع

از نظر اندازه ذرات ،بخش اعظم ذرات در حد ماسه و

ريشهها به سطح توده خاک ،شاخص تراکم ريشه تعريف

مابقي از سيلت و رس تشکيل شدهاند .براي تعيين

ميشود .براي برآورد شاخص تراکم ريشه از شبکه

خصوصيات مکانيکي خاک ،دانهبندي خاک با استاندارد

 72 72سانتيمتري استفاده شد .شبکه روي ديواره قرار

جدول  .1مشخصات خاک منطقه مورد مطالعه و خاک گلدانها
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طبقهبندي

شن

ماسه

الي

رس

چسبندگي (کيلوگرم

زاويه اصطکاک

شماره

توصيف

()USCS

(درصد)

(درصد)

(درصد)

(درصد)

برسانتيمترمربع)

(درجه)

1

خاک منطقه

ماسه الي دار

0/5

11/1

16/3

12/1

0/44

22/0

2

خاک منطقه

ماسه الي دار

-

15/9

14/5

5/6

0/42

25/0

3

خاک منطقه

ماسه الي دار

0/3

64/0

21/1

10/0

0/46

21/5

4

خاک منطقه

ماسه الي دار

1/0

10/5

14/4

9/1

0/43

26/3

-

خاک گلدانها

ماسه الي دار

-

69/1

14/1

11/6

0/40

21/0

نمونه
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داده شد و تمامي ريشههايي که درون شبکه قرار داشتند

مستقيم در آزمايشگاه ايمن خاک جنوب در اهواز انجام

در افقهاي  72سانتيمتري شمارش و قطر آنها با کوليس

شد.

اندازهگيري شد .در هر افق با تقسيم مجموع سطح مقطع
ريشهها بر عدد  722شاخص تراکم ريشه به دست آمد.

نتايج و بحث

روشهاي مختلفي براي اندازه گيري مقاومت برشي خاک

با توجه به شکل  0با افزايش عمق ،شاخص تراکم ريشه

ارائه شده است که مهمترين اين روشها عبارتند از تعيين

کاهش مييابد .بيشترين شاخص تراکم ريشه در عمق 72

مقاومت کششي ريشه با دستگاه اينسترون ،آزمايش برش

سانتيمتري ديده ميشود .بيشترين عمق رشد ريشه گياه

مستقيم و تست سه محوري .آزمايش برش مستقيم به دليل

يونجه در طول دوره  0ماهه تا عمق  32سانتيمتر است.

سادگي کاربرد زيادي در تعيين مقاومت برشي خاک

بيشينه و کمينه شاخص تراکم ريشه به ترتيب  76درصد و

داشته که در اين تحقيق نيز از اين روش استفاده شده

 2/6درصد بوده است.

است .در اين تحقيق آزمايش برش مستقيم آزمايشگاهي

ارتباط بين شاخص تراکم ريشه و عمق بهصورت تابع

بر روي نمونههاي خاک مسلح شده با ريشه انجام شد و

تواني است که معادله آن

است .بنابراين ضريب

نتايج آن با نمونههاي بدون ريشه مقايسه شد .براي انجام

 αو  βاين معادله تواني به ترتيب  71270و  -0/111به

نمونهگيري در اين روش نمونهها همراه با دانسيتههاي

دست آمد .تغييرات شمار ريشهها نسبت به عمق در شکل

مختلف ريشه برداشت شد .در اين پژوهش آزمايش برش

 3ارائه شده است .بهطور کلي شمار ريشهها با افزايش

مستقيم تحکيم يافته زهکشي شده با سه بار  2/0 ،2/00و

عمق کاهش مييابد .بيشينه و کمينه شمار ريشهها به

 7کيلوگرم بر سانتيمتر مربع بر روي  70نمونه خاک مسلح

ترتيب در افق اول و افق آخر ديده شد .بهطور ميانگين

با تراکم مختلف از ريشه و فاقد ريشه انجام شد .ابعاد

 00/1درصد شمار کل ريشهها در  72سانتيمتر اول و

نمونههاي خاک با ريز ريشههاي کوچکتر از  0ميليمتر،

 11/1درصد شمار ريشهها در  72سانتيمتر دوم ديده شد.

 6 6سانتيمتر است .تعداد  3نمونه خاک فاقد ريشه ،تعداد

با استفاده از مقادير شاخص تراکم ريشه نتايج حاصل

 70نمونه خاک با دانسيتههاي مختلف ريشه آزمايش شد.

از آزمايش برش مستقيم نمونههاي خاک مسلح شده با

اين نمونهها از قسمتهاي مختلف با فواصل متفاوت

ريشه گياه يونجه در جدول  0ارائه شده است.

نسبت به سطح خاک برداشت شدند و بهتبع آن تراکم و
قطر ريشهها در آنها متفاوت بوده است .آزمايش برش
16
14

y = 14015x-2.848

8
6
4
2
0

30

20

عمق(سانتیمتر)

شکل  .2تغييرات شاخص تراکم ريشه در مقابل عمق

10

شاخص تراکم ریشه(درصد)

10
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52.8

60
50

میانگین شمار ریشه ها(درصد)

44.4

40
30
20

10

2.8

0

3

2

1

افق خاک
شکل  .3درصد شمار ريشهها در هر افق نسبت بهکل ريشهها
جدول  . 2مقادير چسبندگي ،زاويه اصطکاک و رطوبت بر اساس مقادير شاخص تراکم ريشه
شاخص تراکم ريشه (درصد)

چسبندگي (کيلوگرم بر سانتيمتر

زاويه اصطکاک (درجه)

رطوبت (درصد)

مربع)
2

2/12

01/2

7/0

3-0

2/13

01/2

02-03

6-7

2/11

01/2

71-07

72-77

2/01

06/2

71-77

00-01

2/10

00/0

73-71/0

با رسم نمودار چسبندگي در مقابل شاخص تراکم ريشه

عامل زاويه اصطکاک در خاک مسلح شده با ريشه گياه يونجه

تأثير فراواني و مساحت ريشه بر مقاومت برشي خاک

نسبت به خاک فاقد ريشه  0/0درصد کم شده و با افزايش

مشخص ميشود (شکل  .)1بر اساس نتايج ،بيشينه افزايش

عمق ،اين ميزان نسبت به خاک فاقد ريشه کم ميشود.
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چسبندگي خاک مسلح شده بهوسيله ريشهها مربوط به

تغييرات چسبندگي و زاويه اصطکاک در مقابل

گروه  00-01درصد است بهگونهاي که چسبندگي نسبت

شاخص تراکم ريشه در جدول  3آورده شده است.

به خاک فاقد ريشه  11/0درصد افزايش پيدا کرده است و

تغييرات زاويه اصطکاک در مقابل شاخص تراکم ريشه

با افزايش عمق ،چسبندگي ترکيب خاک-ريشه روند

رفتاري عکس نسبت به عامل چسبندگي دارد و تغييرات

کاهشي پيدا ميکند .اين افزايش چسبندگي سبب پايداري

آن در مجموع بسيار کمتر از دامنه تغييرات چسبندگي

خاک در برابر گسيختگي ميشود.

است .در مدل وو نيز يادآوري شد که افزايش مقاومت

شکل  0تغييرات شاخص تراکم ريشه در مقابل زاويه
اصطکاک ترکيب خاک-ريشه را نشان ميدهد .نتايج نشان داد

برشي در ترکيب خاک-ريشه نسبت به نمونه خاک فاقد
ريشه ،عامل چسبندگي بوده است.
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0.8
0.75
0.65
0.6
0.55
0.5
0.45
0.4

چسبندگی (کیلوگرم بر سانتیمترمربع)

0.7

0.35
0.3
19.-0.1

0.28-0.22

0.09-0.06

0.05-0.03

0

شاخص تراکم ریشه(درصد)

شکل  .4تغييرات چسبندگي در مقابل شاخص تراکم ريشه

27
زاویه اصطکاک (درجه)

26

25

0.28-0.22

19.-0.1

0.09-0.06

0

0.05-0.03

شاخص تراکم ریشه(درصد)

شکل  .5تغييرات زاويه اصطکاک در مقابل شاخص تراکم ريشه
جدول  .3تغييرات چسبندگي و زاويه اصطکاک در مقابل شاخص تراکم ريشه

0

-

-

3-5

1/0

-

6-9

02/2

-

10-19

10/2

-3/1

22-22

11/0

-0/0

نتيجهگيري

کم شدن هوا ،مواد مغزي و تراکم بيشتر خاک در اليههاي

نتايج اين پژوهش نشان ميدهد که بين شاخص تراکم

پايين است ( .)Bichetti et al., 2005در اين تحقيق نيز

ريشه و مقاومت برشي خاک رابطه مستقيم وجود دارد.

کاهش شاخص تراکم ريشه با افزايش عمق ديده شد.

شاخص تراکم ريشه بهشدت تحت تأثير گونه ،شرايط آب

محققين ديگر نيز کاهش شاخص تراکم با عمق را اثبات

و هوا ،بافت خاک و عمق است .بهطور کلي اين شاخص

کردهاند ( .)Schmid and Kazda, 2001ميزان مسلح سازي

با افزايش عمق ريشه کاهش مييابد و اين کاهش به علت

خاک در اثر حضور ريشه با افزايش عمق روند کاهشي
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شاخص تراکم ريشه (درصد)

تغييرات چسبندگي (درصد)

تغييرات زاويه اصطکاک (درصد)

 ظاهرمند و همکاران/ 07

 درصد کاهش0/0 زاويه اصطکاک داخلي خاک مسلح با

 بيشترين ميزان مسلحسازي در افق اول که بيشترين.داشت

نسبت به خاک بدون ريشه رفتاري عکس عامل چسبندگي

 با توجه به.تراکم ريشه را داراست اتفاق ميافتد

دارد و تغييرات آن در مجموع بسيار کمتر از تغييرات

خصوصيات مکانيکي خاک منطقه ميزان افزايش چسبندگي

 هر چند کاهش زاويه اصطکاک.عامل چسبندگي است

در اثر ريشه گياه يونجه بهويژه در افقهاي بااليي ميتواند

داخلي در افزايش مقاومت برشي خاک مسلح مؤثر است

نقش بسزايي در افزايش مقاومت برشي خاک و پيشگيري

اما تأثير آن نسبت به عامل افزايش چسبندگي بسيار اندک

 دامنه تغييرات افزايش.از گسيختگيهاي سطحي ايفا کند

است و از اين رو افزايش مقاومت برشي با ريشه گياه را

چسبندگي خاک در اثر حضور ريشهها با شاخص تراکم

ًصرف نظر از تأثير اندک زاويه اصطکاک داخلي تقريبا

 کيلوگرم بر سانتيمتر مربع گزارش شد که به2/23-2/30

 بهطور کلي.ميتوان معادل افزايش چسبندگي دانست

 عوامل محيطي و عمق خاک بستگي،نوع پوشش گياهي

ميتوان گفت ميزان مسلح سازي يک گياه با خصوصيات

 کمينه مسلح سازي در.)Vergani et al., 2012( دارد

 با توجه به مطالعات انجام.زيست فني آن بستگي دارد

 سانتيمتر آخر72 تحقيق حاضر براي شاخص تراکم براي

گرفته بين گونهها از نظر اين خصوصيات اختالف

 اين مقدار کم براي انتهاي ريشه که داراي.گزارش شد

 اين پژوهش وجود رابطه کاهش بين.معناداري وجود دارد

تعداد ريشه بسيار کم و قابل چشمپوشي داشت برآورد

 عمق و قدرت مسلح سازي،عمق و شاخص تراکم ريشه

 بر اساس.شده است و کم بودن آن طبيعي به نظر ميرسد

را بهعنوان ويژگيهاي زيست فني گونه يونجه را نشان

منحني تغييرات خصوصيات مقاومت برشي در برابر

 اين تحقيق آگاهي ما را در مورد خصوصيات زيست.داد

 عامل چسبندگي در خاک3  جدول،شاخص تراکم ريشه

.فني و ميزان مسلح سازي گياه يونجه افزايش ميدهد

مسلح شده با ريشه گياه يونجه نسبت به خاک بدون ريشه
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Abstract:
Background and Aim: Soil improvement using plant roots has been considered by many
researchers in order to strengthen soil mass in terms of environmental protection and natural
resources.The effect of plant root system on soil resilience is a function of the biotechnical
properties of roots But due to the complex interactions between soil and plant, the impact of root
reclamation on soils remains a challenge.This study investigates the effect of alfalfa root density
on soil consolidation in Pazannan region in Khuzestan province
Methods: In this study, for the first time, the effect of alfalfa root system was investigated on
soil resilience in greenhouse conditions .Soil samples taken from the study area after a period of
5 months under greenhouse cultivation, 3 rootless soil samples and 12 soil samples with different
root densities were tested for direct cutting to measure the shear strength of soil composition and
roots And the parameters of internal friction angle and adhesion of root-reinforced soil were
obtained and compared with rootless soil samples.
Results: In general, the density and number of roots has been reduced with increasing depth, and
also the root density index decreases with the depth increases.Using these results and direct
cutting tests was calculated the amount of armament.The presence of roots has created a
significant resistance to soil shear strength, which has been affected by increasing the amount of
soil adhesion.In contrast, the internal friction angle of reinforced soil decreases with respect to
the rootless soil and has the opposite behavior of the adhesion factor.And its changes are much
less than the changes of the adhesion factor.Therefore, it can be known that increasing the shear
strength of soil reinforced with alfalfa root is equivalent to increasing adhesion.
Conclusions: The results of this study show that there is a direct relationship between root
density index and soil shear strength. The highest and lowest reinforcement rates for 28 and 5%
density index were 87.5% and 7.5% increase in soil adhesion, respectively and there has been a
maximum reduction in internal friction angle relative to rootless soil of 5.5%. This study showed
that there is a decrease in the relationship between depth and root density index, depth and
strength of reinforcement as biotechnological characteristics of alfalfa species.
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