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اثر جهت خاکورزی و موقعيت شيب بر برخی از ويژگیهای فيزيکی و شيميايی خاک و پايداری خاکدانهها
1

حسين اسدی ،*1حسين خوشرنگ ،0عيسی ابراهيمی

 .1دانشیار ،گروه علوم و مهندسی خاک ،دانشگاه تهران
 .2دانشآموخته کارشناسی ارشد ،علوم خاک ،دانشکده علوم کشاورزی ،دانشگاه گیالن
 .3دانشجوی دکتری ،علوم خاک ،دانشکده علوم کشاورزی ،دانشگاه گیالن
(تاريخ دريافت  -1331/2/8 :تاريخ تصويب)1331/1/22 :

چکيده
خاکورزی يکی از عمل یات مهم برای تولید محصوالت کشاورزی است .زير کشت بردن و انجام خاکورزی موازی در
اراضی شیبدار سبب افزايش هدررفت ،کاهش پايداری خاکدانهها و کاهش ماده آلی خاک میشود .در اين پژوهش اثر
جهت خاکورزی ،جهت و موقعیت شیب بر برخی از ويژگیهای فیزيکی ،شیمیايی خاک و نمايههای پايداری خاکدانه
بررسی شد .به اين منظور از منطقهای واقع در ايستگاه تحقیقات حفاظت خاک و آب کوهین که تحت خاکورزی عمود بر
جهت شیب بود و همچنین از منطقه همجوار خارج از ايستگاه که تحت خاکورزی موازی با جهت شیب بود،
نمونهبرداری صورت گرفت .منطقه بهصورت يک دره کمعمق با دونمای شمالی و جنوبی بود .نمونهبرداری برای هر جهت
از سه موقعیت باال ،میانه و پايین شیب در دو عمق و با سه تکرار انجام گرفت ( 22نمونه) .تجزيهوتحلیل اطالعات بر پايه-
ی طرح آشیانهای انجام شد .نتايج نشان داد که بیشتر ويژگیهای اندازهگیری شده تأثیرپذيری بااليی از جهت خاک-
ورزی داشتهاند و خاکورزی موازی سبب کاهش کیفیت خاک شده است .همچنین نتايج نشان داد که جهت و موقعیت
شیب تنها بر شاخص پايداری خاکدانه اثر گذاشته است ،درحالیکه خاکورزی روی هر چهار نمايه پايداری خاکدانه مورد
بررسی اثر معنیداری گذاشته است .در خاکورزی عمود بر شیب میزان ماده آلی دلیل عمده بیشتر شدن پايداری
خاکدانهها است .جهت و موقعیت شیب و مديريت زراعی اثرات بسیار پیچیدهای بر ويژگیهای خاک در عمقهای مختلف
دارند .نتايج نشان داد که کلیه منابع تغییرات شامل جهت ،موقعیت شیب و عمق خاک بر روی شاخص پايداری خاکدانه
تأثیر معنیداری دارند.
واژههای کليدی :بعد فراکتال ،ماده آلی ،میانگین وزنی قطر خاکدانهها ،میانگین هندسی قطر

مقدمه

*

خاکورزی يکی از مهمترين عملیات کشاورزی است که طی آن
محیط مناسبی برای رشد بذرها مهیا میشود
() .Gbadamosi,2013: Jabro et al., 2015اين عملیات يک
فعالیت کارگری در کشاورزی با منابع محدود برای افراد دارای
زمینهای کوچک و يک فعالیت سرمايهای و انرژیبر در
کشاورزی مکانیزه در مقیاس بزرگ است .در صورت بهکارگیری
خردمندانه ،خاکورزی میتواند يک شیوهی اصلی در برطرف
کردن برخی محدوديتهای خاک مانند فشردگی ،سله بستن،
نفوذپذيری پايین ،زهکشی ضعیف ،رطوبت خاک نامطلوب و
رژيمهای دمايی برای تولید گیاه باشد .در مقابل ،خاکورزی
نامناسب میتواند منجر به تخريب ساختمان ،کاهش نفوذپذيری،
ايجاد رواناب و فرسايش تشديدی ،آلودگی آب و تخريب خاک و
* نويسنده مسئول ho.asadi@ut.ac.ir :

محیطزيست شود (.)Elder and Lal, 2008
مطالعه ) Khurshid et al., (2006نشان میدهد که
خاکورزی تأثیر بسیار مهمی بر ويژگیهای فیزيکی ،شیمیايی و
بیولوژيکی خاک دارد .خاکورزی محل سکونت جانداران
بزرگتر را به هم میزند و از تعداد آنها میکاهد ( Oades,
 .)1993قابلیت هدايت الکتريکی ( )ECمحلول خاک بهطورکلی
در خاکهای کشتشده دو تا سه برابر کمتر از خاکهای
دستنخورده است ( .)Naidu et al., 1996کاهش  ECبا افزايش
حساسیت خاکهای زراعی به پخشیدگی ارتباط دارد
( Watts et al. (1996) .)Amezketa et al., 1996دريافتند که
میزان رس پخشیده در خاکدانههای نمونهبرداری شده در طول
خاکورزی بیشتر از خاکدانههايی است که بالفاصله قبل از
خاکورزی برداشته شده بودند (1988) Radcliffe et al. .طی
يک مطالعه دهساله بر روی سیستمهای مختلف شخم گزارش
نمودند که ذرات ريز خاک در سیستم شخم برگردان باعث
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مسدود شدن منافذ ريز خاک شده و حجم خاک کاهشيافته در
نتیجه جرم مخصوص ظاهری ( )BDافزايش پیدا میکند.
 (1994) Slowinskaاثر خاکورزیهای مختلف را روی ويژگی-
های فیزيکی خاک بررسی کرد و بیان نمود که استفاده از
ابزارهای خاکورزی سبب تغییر در ساختمان خاک از طريق
خرد کردن خاکدانهها ،تغییر در ساختار و يا اندازه منافذ و نحوه
قرارگیر ی ذرات خاک شده که تمام اين تغییرات باعث اختالل و
تغییر در ديگر ويژگیهای خاک خواهند شد.
) Asadi et al. (2011اثر کاربری اراضی و توپوگرافی را
روی ويژگی خاکهای آهکی بررسی کردند ،نتايج اين
پژوهشگران نشان داد که از باال به سمت پايین شیب BD ،خاک
کاهش و ماده آلی ) (OMخاک افزايش میيابدJabro et al. .
) (2016اثر سه نوع خاکورزی حداقل ،عمیق و سطحی را بر
روی  BDو هدايت هیدرولیکی خاکهای لوم شنی در اياالت
متحده بررسی کردند .اين پژوهشگران بیان کردند که با افزايش
عمق خاک  BDافزايش خواهد يافت که اين افزايش در روش
خاکورزی حداقل بیشتر بود و در عمق  21سانتیمتری خاک
اثر هر سه روش يکسان خواهد شد (2012) Rezaei et al. .نیز
اثرات تغییر کاربری بر روی ويژگیهای خاکهای در شمال ايران
بررسی کردند و بیان کردند که با افزايش عمق خاکOM ،
کاهش و  BDخاک افزايش میيابد،(2009) Jabro et al. .
) (2011و ) (2015بیان کردند که عمل خاکورزی سبب کاهش
 BDو پايداری خاکدانهها خواهد شد .همچنین Afzalinia and
 (2014) Zabihiبیان کردند که بیخاکورزی نسبت به
خاکورزی مرسوم BD ،کمتری خواهد داشتNazmi et al. .
) (2011تغییرات ويژگیهای خاک را با موقعیت شیب بررسی و
مشاهده کردند که میانگین وزنی قطر خاکدانهها )MWD( 1از
باال به سمت پايین شیب کاهش يافته و اين ويژگی از خاک
تحت تأثیر سیستم کشت نیز تغییر میکند.
) Doran et al. (1996بیان کردند که شخم باعث تغییر
میزان  OMخاک میشود و به دنبال آن نیز پايداری ساختمان
خاک ،فرسايش ،قابلیت دسترسی عناصر غذايی و میزان آلودگی
تغییر خواهند کرد )1993( Lal .بیان کرد که خاکورزی
نامناسب سبب کاهش  OMمیشود .همچنین Małecka et al.
) (2015بیان کردند که خاکورزی مرسوم سبب کاهش میزان
 ،OMنیتروژن و فسفر خاک خواهد شد .در مقابل Badalikova
 (2014) and Bartlovaبا بررسی اثرات خاکورزی بر ويژگیهای
فیزيکی و شیمیايی خاک دريافتند که خاکورزی مناسب سبب
1. Mean weight diameter

بهبود  ،BDنسبت کربن به ازت ،نگهداشت رطوبت و تخلخل
میگردد .در بررسی اثر خاکورزی بر پايداری خاکدانه نیز
مطالعاتی انجام گرفته است ( .)Six et al., 1998, 1999نتايج
مطالعات  )2006( Shi-wei et al.نـشان داد که در يک توالی
گیاهی شامـل زمینهای تحت کشت ،بدون پوشش ،علفزار،
بوتهزار و جنگل ،سـهم خاکـدانههای بزرگتر از  2/21میلیمتر
کـاهش میيابد و خاکدانههای کوچکتر از  2/21میلیمتر رو به
فزونی میگذارد .همچنین بعد فراکتالی ( )Dخاکدانهها با اين
توالی کاهش میيابد و اين نـشان میدهد که  Dمیتواند
تغییرات در پايداری خاکدانه را در اثر توالی گیاهی بهخوبی
نشان دهد.
يکی از داليل عمده فرسايش و درنتیجه کاهش
حاصلخیزی خاک در ايران تبديل اراضی با شیبهای زياد به
ديمزارها بهخصوص کشت گندم است .ازآنجاکه آماده کردن
بستر بذر يا خاکورزی در اين مناطق اغلب به روش مرسوم
انجام میگیرد ،مشکالت زيادی ازجمله؛ تراکم و تخريب خاک،
فرسايشهای آبی و بادی و درنهايت کاهش تولید رخ داده است
( Eynard et al. (2004) .)Eskandari, 2008بیان کردند که
شاخصهای زيادی برای بررسی وضعیت پايداری خاکدانهها
وجود دارد که از اين شاخصها میتوان به  MWDو میانگین
هندسی قطر )GMD( 2اشاره کرد .در خصوص اينکه جهت
خاکورزی در جهت و موقعیتهای مختلف شیب چه تأثیری بر
ويژگی های خاک دارد ،اطالعات زيادی در دسترس نیست .لذا
هدف از اين مطالعه ،بررسی اثرات دو نوع خاکورزی (عمود و در
جهت شیب) بر ويژگیهای خاک و شاخصهای پايداری خاکدانه
در دو عمق و در دو دامنه با جهت شمالی و جنوبی و در
موقعیتهای مختلف شیب بوده است.

مواد و روشها
نمونهبرداری و تعيين ويژگیهای خاک

بهمنظور بررسی اثرات خاکورزی بر روی ويژگیهای
خاک در جهتها و موقعیتهای مختلف شیب ،نمونهبرداری از
منطقه کوهین از توابع استان قزوين انجام گرفت .بهطورکلی،
تعداد  22نمونه خاک در جهت و موقعیتهای مختلف شیب و
اعماق مختلف برداشته شد .نیمی از نمونهبرداری در داخل
ايستگاه تحقیقات حفاظت خاک و آب و کشت ديم دانشگاه
تهران که در آن خاکورزی (کشت و کار) در جهت خطوط تراز

2. Geometric mean diameter

اسدی و همکاران :اثر جهت خاکورزی و موقعيت شيب برخی ...

و بهصورت عمود بر جهت شیب انجام میشود صورت گرفت (33
نمونه) .نیم ديگر نمونهبرداری از مزارع مجاور ايستگاه که
خاکورزی در آن بهصورت سنتی در جهت شیب بود ،برداشته
شدند ( 33نمونه) .منطقه بهصورت يک دره کمعمق  Vشکل با
دامنه شیب  22-12درصد و بهگونهای بود که امکان مطالعه
تأثیر جهت شیب را نیز بهصورت شمالی و جنوبی فراهم میکرد.
بهمنظور بررسی اثر موقعیت شیب ،سه موقعیت بااليی ،میانی و
پايین شیب انتخاب و از هر موقعیت در سه نقطه به فواصل 12
متر بر روی خطوط تراز سه نمونه سطحی و سه نمونه عمقی
برداشت شد .نمونهبرداری سطحی از عمق  2-11سانتیمتر و
نمونهبرداری عمقی از عمق  11-32سانتیمتر انجام شد.
بافت خاک به روش هیدرومتری و الک ( (Gee and
 OM ،Bauder, 1986خاک به روش Walkey and Black
) BD ،(1934به روش کلوخه )EC ،(Blake and Harge, 1986
خاک در سوسپانسیون  1:2به روش ) ،Roades (1996اسیديته
خاک در سوسپانسیون  )McLean, 1982( 1:2/1با استفاده از
دستگاه  pHمتر مدل اوريون اندازهگیری شدند .همچنین
کربنات کلسیم معادل ) (CCEبه روش خنثیسازی با اسید
کلريدريک ( )Spark, 1996تعیین شد .توزيع اندازه و پايداری
خاکدانه با روش الکتر تعیین شد .برای محاسبه نمايههای
 GMD ،MWDو  Dخاکدانهها ،رديفهای الکهای مورداستفاده
شامل؛ الکهای  2 ،1 ،2/1 ،2/21 ،2/121 ،2/221و  4میلیمتر
بودند .ابتدا خاک دستنخورده از الک  3/1میلیمتر عبور داده و
مقدار  12گرم از آن برداشت شد .نمونه بر روی کاغذ صافی ،به
مدت يک شب و در دمای اتاق به حال خود گذاشته شد تا
بهآرامی و بهصورت موئینگی اشباع شود .سپس نمونه روی رديف
الک قرار گرفته و به مدت سه دقیقه الک شدند ( Chan et al.,
 .)1994در تحقیق حاضر عالوه بر نمايههای معروف ذکرشده در
باال ،برای بررسی توزيع اندازه و پايداری خاکدانه از نمايه
Niewczas and
پايداری خاکدانه )ASI( 3که توسط
 (2003) Witkowskaمعرفی شده نیز استفاده شد .بهمنظور
محاسبه  ،ASIشیوه تعیین توزيع اندازه و پايداری خاکدانهها به
روش الکتر متفاوت است .به اين صورت که ابتدا مقدار 122
گرم از نمونهی خاک که از الک  4/21سانتیمتر گذشته بود ،بر
روی رديف الک شامل الکهای  2/121 ،2/21 ،2/1 ،1 ،2و
 2/221میلیمتر قرار داده و بهصورت خشک الک شد .خاک
باقیمانده روی هر الک وزن شده و توزيع اندازه خشک
خاکدانهها به دست آمد .هر کالس اندازهای که در الک خشک
3. Aggregate stability index
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بهدست آمده است به مدت يک شب بهآرامی اشباع شده و
سپس بهطور جداگانه با سری کامل الکها ،الکتر گرديد .به اين
صورت که برای الک کردن کالس  2-4/21از هر پنج الک ،برای
کالس  2/1-2از چهار الک (الک دو میلیمتر حذف میشود)،
برای کالس  2/21-2/1از سه الک (الک  2/1میلیمتر حذف
میشود) و ...استفاده میشود .مقادير باقیمانده روی هر الک در
آون و دمای  121درجه خشک شده و توزين میشوند.
محاسبات و تجزيهوتحليل دادهها

نمايههای  MWDو  GMDبا روابط زير محاسبه شد:
n

(رابطه )1

MWD   X iWi

(رابطه )2

 n

GMD  exp  Wi log X i 
 i1


i 1

در روابط باال Xi ،میانگین قطر خاکدانههايی که بر روی
هر الک باقی مانده است wi ،نسبت جرم خاکدانهها در هر الک
به جرم کل نمونه خاک است.
برای محاسبه  Dاز توزيع اندازه خاکدانههای پايدار در آب
با استفاده از معادله اندازه-تعداد  )1986( Turcotteاستفاده شد:
D

(رابطه )3
Ni  c X i
که در آن؛  :Nتعداد تجمعی خاکدانههای باقیمانده روی
الکها از باال ( )i=1تا الک iام در رديف الکها :xi ،اندازه متوسط
خاکدانههايی که روی الک  iام باقیمانده و  :cضريب ثابت است.
) میباشد و  xiاندازه منفذ الک
مقادير برای  xiمساوی با (
iام است D .يک صفت مشخصه مواد شکسته شده و يا تخريب
شده است و میتواند از طريق رگرسیون بین لگاريتم  Niو
لگاريتم  xiبه دست آيد .مقدار  Nاز دادههای توزيع اندازه
خاکدانههای پايدار در آب بهدست آمده بعد از الکتر بهصورت
زير محاسبه میشود:
k

(رابطه )4

N i   ni
i 1

3
(رابطه )1
ni  wi  1 x
که در آن :ni ،تعداد خاکدانههای در کالس iام :ρ ،جرم
مخصوص ظاهری خاکدانههای کالس iام :xi ،همان تعريف باال
و  :wiجرم آون خشک خاکدانهها روی الک iام میباشد .در اين

فرمول ،شکل خاکدانهها مکعبی فرض شده است (
 .)1986فرض شد که جرم مخصوص خاکدانهها مستقل از اندازه
میباشد و بهطور متوسط برای اين مطالعه برابر )1/33(g.cm-3
در نظر گرفته شد .اندازهگیریهای ديگر داللت بر آن دارد که
مقدار  Niبهدستآمده از فرمول ( )4مطابقت بسیار خوبی با
Turcotte,
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مقاديری که بهصورت شمارش دستی به دست آمدهاند دارد.
شيوه محاسبه ASI

برای محاسبه نمايه  ،ASIتوزيع اولیه و توزيع ثانويه بهصورت
مناسب در جدول گذار جاگذاری میشود ( Niewczas and
 ASI .)Witkowska, 2003از مجموع حاصلضرب عناصر هر
قطر در ضرايب وزنی مربوط به هر قطر به دست میآيد .دامنهی
تغییرات  ASIبین  1تا  32است .مقدار بیشتر برای اين نمايه
نشان از پايداری بیشتر خاک موردمطالعه دارد.
دادههای موردنیاز برای آنالیز پايداری ،دادههای مربوطه
زير است:
] :Pi. = [P1. P2., …, Pk.توزيع ورودی فراوانی خاکدانهها (قبل
از انجام الکتر) ،و
] :P.j = [P.1, P.2, …, P.kتوزيع خروجی فراوانی خاکدانهها
(بعد از انجام الکتر) و
) :Pij = [Pij](i=1,2,…,k;j= I,i+1,…,kتوزيع دوبعدی فراوانی
خاکدانهها.
مقادير  Pijبیانگر نسبت وزنی نمونههای خاکی است که
تحت تأثیر فاکتور مخرب (آب) در همان کالس باقیمانده ()i=j
و يا به کالسهای پايینتر تجزيه شدهاند ( .)i>jبنابراين  ASIبا
توجه به رابطه زير بهدست میآيد:
(رابطه )3
)ASI=d0w0+d1w1+⋯+d (k-1) w (k-1
که در آن؛  = dمجموع توزيع فراوانیهای هر قطر است که
از طريق زير به دست میآيد:
k 1
(رابطه )2
di   p j ,i j
)(i  1,2,...., k  1
i 1

در اين معادله؛  = wضرايب اختصاص دادهشده به هر قطر
که برای شش کالس به ترتیب اين ضرايب مقادير  32و  13و 8
و  4و  2و  1را برای  w4 ، w3 ، w2 ، w1 ، w0و  w5را
خواهند داشت (.)Niewczas and Witkowska, 2003
بهمنظور بررسی اثر نوع خاکورزی ،جهت و موقعیت
شیب و همچنین عمق خاک بر روی خواص خاک و پايداری
خاکدانه از طرح آماری آشیانهای با استفاده از نرمافزار SAS
استفاده شد .مقايسه میانگینها نیز با استفاده از آزمون LSD
انجام گرفت .رسم نمودارها توسط نرمافزار 2010Microsoft
 Excelانجام شد.

نتايج و بحث
همبستگی بين ويژگیهای خاک

نتايج بررسی همبستگی بین متغیرها در جدول ( )1آمده است.

همانطور که مشاهده میشود از میان نمايههای پايداری،
دارای همبستگی منفی با درصد رس و  OMو همبستگی مثبت
با  ECبود .همانگونه که در جدول ( )1مشخص است بین  ECو
 MWDرابطه معنیداری وجود دارد .مقادير  ECکم سبب تورم
و پراکنش رسها و تخريب ساختمان خاک میگردند.
کاتیونهای دو ظرفیتی مانند کلسیم با جانشینی سديم سبب
کاهش ضخامت اليه دوگانه پخشیده ،همآوری رسها و افزايش
پايداری خاکدانهها میشوند ( .)Amezketa,1999نمايههای
 MWDو  GMDنیز هر دو با  OMو درصد رس همبستگی
مثبت و با  ECهمبستگی منفی داشتندRasiahand Kay .
) (1994بیان کردند که رس نقش بسیار مهمی در پیوند دادن
ذرات اولیه خاک به همديگر و تشکیل خاکدانهها دارد .رس می-
تواند خاکدانههای کوچک بههمپیوسته و خاکدانههای ريز را
تشکیل دهند و درنهايت با کمک هیفهای قارچی ،خاکدانههای
درشت را به وجود آورند ( .)Bossuytet al., 2001برخالف
 MWDو  ،GMDمقدار کمتر  ،Dنشاندهنده ساختمان بهتر و
خاکدانههای پايدارتر است .ماده آلی با دو روش افزايش خاصیت
آبگريزی و افزايش چسبندگی بین ذرات سبب افزايش
شاخصهای مرتبط پايداری خاکدانهها میشود ( Chenu et al.,
 (1994) Rasiah and Kay .)2000بیان کردند که پايداری
خاکدانهها به روش الک تر ،با افزايش مقدار رس خاک افزايش
میيابد .آنها نشان دادند که رس بهعنوان عامل مهمی در پیوند
دادن ذرات اولیه خاک به همديگر و تشکیل خاکدانهها عمل
میکند Comegna et al. (1998) .بیان کردند که بین  Dو
میزان رس همبستگی قوی وجود دارد که با نتايج بهدستآمده
از اين پژوهش همراستا است .اين بدان معنی است که با افزايش
رس و  OMدر خاک D ،کاهش میيابد .در همین راستا Gulser
( )2006نیز گزارش داد که کاهش مقدار  OMخاک با افزايش D
همراه است .در خصوص اثر منفی  ECعصاره خاک بر پايداری
خاکدانه ،بدون اطالع از ترکیب يونهای خاک نمیتوان اظهار
نظر قطعی کرد ،اما وجود همبستگی مثبت  ECبا  BDخاک نیز
مؤيد اين موضوع است .از سوی ديگر نمايه ديگر مورداستفاده در
اين تحقیق ASI ،با  OMهمبستگی معنیداری نشان نداد و
برخالف انتظار با رس همبستگی منفی و با شن همبستگی
مثبتی داشت .همچنین  ASIبا  CCEهمبستگی مثبت و
معنیداری نشان داده است .در همین راستا Shainberg et al.
) (1981مقادير مختلفی از کربنات کلسیم را به خاک اضافه
کردند و نشان دادند که با افزايش میزان کربنات کلسیم پايداری
ساختمان خاک افزايش خواهد يافت .کربنات کلسیم مانند
مالتی بین ذرات خاک میتواند رسوب کند و باعث اتصال ذرات
D
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اولیه خاک گردد .همچنین اين پژوهشگران بیان کردند که
کربنات کلسیم بهصورت غیرمستقیم و بهصورت اثر بر
فعالیتهای زيستی خاک نیز موجب افزايش پايداری خاکدانهها
خواهد شد .نمايه  ASIاز نظر شیوه اندازهگیری و محاسبات

001

کامالً متفاوت از سه نمايه ديگر است و بنابراين اين نتايج نشان
میدهد که  ASIممکن است ويژگیهای ديگری از توزيع اندازه
و پايداری خاکدانه را نشان دهد که نیازمند بررسی بیشتری
است.

جدول  -1همبستگی بين ويژگیهای فيزيکی و شيميايی خاک
CCE
BD
OM
Ph
EC
Clay
Sand
ASI
D
MWD
GMD

CCE

BD

OM

1
**2/321
**-2/421
2/133
-2/184
2/223
**-2/311
**2/283
2/133
-2/233
-2/284

1
*-2/228
**2/282
**2/441
**2/323
-2/111
-2/222
-2/232
*2/224
2/132

1
-2/132
2/184
*-2/232
**2/483
2/223
**2/32
*2/212
*2/214

EC

pH

1
**-2/343
**2/282
-2/233
-2/132
2/231
2/232
2/242

Clay

1
**-2/323
2/243
2/121
**2/488
**-2/323
**-2/143

1
**-2/423
*-2/233
*-2/243
**2/332
**2/332

Sand

1
*2/232
-2/132
2/223
2/221

ASI

1
-2/233
-2/282
2/214

MWD

D

1
**-2/812
**-2/843

1
**2/333

GMD

1

*و ** سطوح معنی داری به ترتیب  1و  1درصد

گرفتهاند؛ اما اين چهار ويژگی به مقدار زياد و در سطح يک
درصد از جهت خاکورزی تأثیرپذير بودهاند .بهطورکلی نتايج
بهدستآمده نشان میدهد که اثر متقابل جهت شیب ،موقعیت
شیب و خاکورزی ،تأثیر معنیداری بر ويژگیهای خاک دارد.
(2011) Mahmoodabadi and Ahmadbeygiنیز نشان دادند
که عمق خاک اثر معنیداری بر  pHو  ECخاک دارد که با نتايج
بهدستآمده از اين پژوهش مطابقت دارد.

اثر جهت شخم و توپوگرافی بر ويژگیهای فيزيکی و شيميايی
خاک

خالصه نتايج آنالیز واريانس ويژگیهای خاک تحت تأثیر
خاکورزی ،جهت و موقعیت شیب و عمق خاک در جدول ()2
نمايش داده شده است .همانگونه که مشخص است جهت شیب
روی بیشتر پارامترهای اندازهگیری شده تأثیر معنیداری داشته
است ،اما در مورد  MWD ،D ،pHو  ،GMDجهت شیب اثر
معنیداری نداشته و تغییرات آنها کمترين تأثیر را از اين مؤلفه

جدول  -0خالصه تجزيه واريانس اثر نوع خاکورزی ،موقعيت و جهت شيب بر روی ويژگیهای فيزيکی شيميايی خاک
منبع تغییرات
جهت شیب
خاکورزی (جهت)
موقعیت (جهت×خاکورزی)
عمق (جهت×خاکورزی×موقعیت)
خطای آزمايش
ضريب تغییرات (درصد)

df

CCE
)(%

BD
)(g. cm-3

OM
)(%

pH

1

***12/3

**2/24

**2/2

2/221

2
8
12
48
-

*4/2
***32/2
1/4ns
2/3
4/2

2/223 ns
**2/21
**2/21
2/224
4/1

***2/23** 2/3
***2/23 ns 2/1
*2/23** 2/23
2/222 2/21
2/2
12/1

ns

MS
Clay
EC
)(%
)(dS.m-1
***128/2*** 2/222
**2/2222
***2/221
***2/223
2/2221
1/3

Sand
)(%

ASI

D

GMD MWD

3/2 ns

*1/2

2/22 ns

1/4-1 ns 2/23 ns

*2/2** 13/2*** 13/2
***8/3*** 22/2*** 18/2
*2/1*** 2/2
***12/3
2/1
2/3
1/3
3/2
3/3
2/2

***3/4-1 *** 1/2*** 2/1
3-3 ns 2/23 ns 2/222 ns
***1/1-1** 2/3*** 2/23
1/3-3
2/28
2/223
8/38
21/1
3/1

****،**،به ترتیب معنیداری در سطح احتمال  1 ،1و  2/1درصد

با مشاهده جدول ( )2مشخص میشود که جهت و
موقعیت شیب ،خاکورزی و عمق همه بر درصد رس در خاک
تأثیر معنیداری گذاشتند .در مقايسه دو جهت ،میزان رس در
جهت شمالی بهطور معنیداری بیشتر از جهت جنوبی است
(جدول  .)3در شیب شمالی بین دو خاکورزی اختالف
معنیداری در میزان رس وجود دارد و میزان رس در خاکورزی
موازی بیشتر بوده است ولی در شیب جنوبی اين اختالف

معنیدار نبود .در شیب شمالی و خاکورزی عمود ،بین
موقعیتهای مختلف شیب میزان رس تفاوت معنیداری نداشته
است .در همین جهت و خاکورزی موازی ،بین موقعیت باال با
دو موقعیت ديگر تفاوت معنیداری از نظر میزان رس وجود دارد
(جدول  .)3در مقايسه دو خاکورزی نیز تنها موقعیت باالی دو
خاکورزی دارای اختالف معنیداری بوده است .وجود اختالف
معنیداری بین خاکورزی موازی و عمود در جهت شمالی شايد
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نظر میزان جزء شن تفاوت معنیداری وجود داشت و درصد شن
در خاکورزی عمود بر شیب بیشتر بود (جدول  .)3در
خاکورزی عمود ،بین دو جهت شمالی و جنوبی تفاوتی وجود
نداشت اما درصد شن در خاکورزی موازی در دو جهت شمالی
و جنوبی دارای تفاوت معنیداری بود و مقدار آن در جهت
شمالی بیشتر بود .در جهت جنوبی و خاکورزی عمود ،هر سه
موقعیت دارای اختالف معنیداری از نظر میزان شن بودند .در
صد شن از باال به پايین شیب روند افزايشی داشتOvalles .
 )1986( and Collinsدر مطالعه خود کاهش در شن کل را به
سمت پايین شیب گزارش کردند ،درحالیکه Brubakeret al.
) (1993افزايش در جزء شن را به سمت پايین شیب گزارش
کردند .آنها نتیجه گرفتند که اين افزايش در درصد شن
احتماالً ناشی از فرسايش باشد )2006( Peixoto et al. .بیان
کردند که توزيع اندازه ذرات در سیستمهای مختلف خاکورزی
و کشت متفاوت خواهد بود که با نتايج اين پژوهش مطابقت
دارد.

به دلیل به سطح آمدن خاک عمقی با درصد رس بیشتر
درنتیجه اين نوع خاکورزی باشد .همچنین وجود تفاوت
معنیداری در وسط شیب بین دو خاکورزی در جهت جنوبی
مؤيد حرکت بیشتر خاک از باالی شیب به سمت پايین در
خاکورزی موازی باشد )1990( Piersion and Mulla .در
پژوهش خود به درصد بیشتری از رس در موقعیت باالی شیب
اشاره کردند .در پژوهشهای آنها میزان رس در دو موقعیت
پايینی تقريباً برابر بود ،ولی با باالی شیب اختالف معنیداری
نشان داد )1997( Perfect and Blevins .محتوای رسی بیش-
تری را در خاکهايی شخم عمیق و ديسک خورده بودند نسبت
به خاکی که شخم نخورده نبودند ،گزارش کردند.
در شیب جنوبی و خاکورزی عمود ،در موقعیت پايین،
بین خاک سطحی و عمقی تفاوت وجود داشت .در همین جهت
و خاکورزی موازی ،تنها در موقعیت باال خاک سطحی و عمقی
تفاوت معنیداری نشان دادند .همچنین Brubaker et al.
( )1993کاهش در مقدار رس را به سمت پايین شیب گزارش
کردند .در هر دو جهت شمالی و جنوبی بین دو خاکورزی از
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جنوبی

شمالی
cm2-11
عمودی
باال
رس

32ijk

شن

efgh

موازی

وسط

پايین

i-m

lm

23

bc

23

cdef

باال
d-h

34

l

عمودی

وسط

پايین

hijk

ijk

32

cdef

13

18

12

12

12

32

bcde

12

باال
de

31

ghij

11

وسط
jklm

28

ab

13

موازی
پايین
m

21

cdef

12

باال
ijkl

32

hijk

14

وسط

پايین

f-j

klm

31e

ghi

13

22

fghi

11

11-32cm
رس

31ghij

32bcd

33bc

41ab

31defg

31def

33cd

31f-j

23ijkl

31de

32e-i

22jklm

شن

fghi

bc

jkl

kl

defg

bcd

ijk

bcd

d-h

jkl

ghij

ghij

11

18

14

13

13

12

13

12

13

13

11

11

حروف التين در جدول نتايج مقايسه ميانگين را نشان میدهند .در هر پارامتر حروف مشابه نشاندهنده عدم تفاوت معنیدار بين شرايط مختلف است.

همانطور که در جدول ( )2مشاهده میشود ،جهت شیب،
موقعیت شیب و عمق بر روی  BDتأثیر معنیداری در سطح يک
درصد داشتند ،اما در اين میان خاکورزی بیتأثیر بود .در شکل
( )1تغییرات  BDرا با تغییر جهت و عمق و موقعیت شیب آمده
است .جهت شیب اثر معنیداری روی  BDخاک گذاشت.
بهگونهای که در شیب شمالی  BDکمتری مشاهده شد .اين
موضوع احتماالً به دلیل پوشش بهتر و ساختمان مناسبتر در
جهت شمالی و درنتیجه فشردگی کمتر خاک است که موجب
کاهش  BDخاک میشود .در شیب شمالی و خاکورزی عمود
بر جهت شیب ،موقعیت وسط با پايین شیب اختالف معنیداری

از خود نشان دادند و  BDپايین شیب کمتر از دو موقعیت باالتر
بود .همچنین ) Asadi et al. (2011نیز نتايج مشابهی بهدست
آوردند و بیان کردند که از باالی شیب به سمت پايین آن میزان
 BDکاهش خواهد يافت )2009( Khormali et al. .تفاوت
معنیداری بین  BDخاک سطحی و عمقی در کاربری جنگل
تخريبشده پیدا نکردند )2008( Moges and Holden .گزارش
دادند که کشت و کار باعث کم شدن  BDشده است اما اين اثر
تا عمق شخم بوده است .همچنین در مطالعه آنها میزان BD
در عمق  11-32سانتیمتری بهطور معنیداری بیشتر از خاک
سطحی  2-11سانتیمتری بود.
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fghi
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جهت و موقعیت شیب بر میزان  pHبدون تأثیر بودند
(جدول  )2ولی نوع خاکورزی و عمق تأثیر معنیداری بر pH
در سطح يک درصد گذاشتهاند .در شیب شمالی ،خاکورزیها
اختالف معنیداری از نظر  pHنداشتند .اما در شرايط شیب
جنوبی ،میزان  pHدو نوع خاکورزی با هم تفاوت معنیداری
نشان داد (شکل  2الف) .شايد وجود مقدار بیشتری از کربنات
کلسیم معادل در جهت جنوبی دلیلی برای اين اختالف باشد .در
مقايسه دو خاکورزی ،در شیب شمالی ،موقعیتهای مختلف دو
خاکورزی نسبت به هم تفاوتی نداشتند اما در جهت جنوبی،
موقعیتهای باال و وسط دو خاکورزی نسبت به هم دارای
اختالف معنیداری بودند و  pHدر خاکورزی عمود کمتر بود و
تنها در موقعیت پايین اختالف معنیداری ديده نشدRezaei et .
) al. (2012بیان کردند که میزان  pHبا افزايش عمق در اراضی
تحت کشت چای افزايش میيابد .با توجه به جدول ( ،)2جهت و
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موقعیت شیب ،نوع خاکورزی و عمق خاک همه بر  ECخاک
اثر معنیداری گذاشتهاند .اين اثر برای خاکورزی در سطح يک
درصد و در ساير موارد در سطح  2/1درصد معنیدار شده است.
اثر جهت شیب بر  ECمعنیداری گرديد .در جهت شمالی میزان
 ECبیشتر است (شکل  2ب) .وجود شرايط بهتر از نظر عناصر
غذايی و مواد محلول دلیل بر میزان  ECبیشتر در جهت شمالی
است .در شیب شمالی ،اختالف معنیداری بین میزان  ECدو
خاکورزی مشاهده نشد اما در شیب جنوبی اين اختالف
معنیداری است .همچنین  (2011) Nazmi et al.نیز مشاهده
کردند که روند تغییرات  ECاز باالی شیب به سمت پايین منظم
نیست و دچار تغییرات زيادی میشودAsadi et al. (2011) .
بیان کردند که در قسمتهای پايینی شیب مقدار  ECبیشتر از
ساير قسمتهای شیب است و علت اين موضوع را نیز حرکت
امالح از باال به پايین شیب نسبت دادند .در مقايسه دو
خاکورزی ،در اين جهت نیز میزان  ECدو خاکورزی در باال و
پايین شیب دارای اختالف معنیداری است درحالیکه در
موقعیت وسط شیب بین دو خاکورزی تفاوتی ديده نمیشود.
وجود  ECبیشتر در خاک سطحی احتماالً ناشی از شرايط بهتر
عناصر محلول در اين عمق است)1993( Brubaker et al. .
کاهش  ECاز سطح به عمق را در مطالعات خود گزارش کردند.
آنها اشاره کردند که میزان بیشتر  ECخاک سطحی ناشی از
مصرف کود و باال رفتن میزان نمکهای محلول در اين عمق
است .نتايج مشابهی نیز در چین توسط  )2004( Fu et al.و
 )2001( Wang et al.گزارش شده است.
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همانطور که مشاهده میشود (جدول  ،)2جهت شیب،
نوع خاکورزی و موقعیت شیب اثرات معنیداری بر درصد CCE
خاک داشتند .در شکل ( 3الف) مقايسه میانگینها برای نوع

خاکورزی و موقعیت شیب در دو جهت شمالی و جنوبی آمده
است .همانطور که مشاهده میشود جهت جنوبی درصد CCE
بیشتری را نسبت به جهت شمالی نشان میدهد .در جهت
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شمالی و خاکورزی عمود بر جهت شیب ،از نظر میزان آهک هر
سه موقعیت اختالف معنیداری نسبت به هم داشتند .ازآنجاکه
در جهت رو به شمال میزان رطوبت در خاک بیشتر است،
احتمال شسته شدن آهک در اين جهت نیز بهخصوص در
موقعیتهای پايین بیشتر بوده و در خاکورزی عمود بر جهت
شیب اين نکته کامالً مشاهده میشود .در مقايسه خاکورزیها،
در شیب شمالی تنها موقعیت پايین دو خاکورزی دارای
اختالف معنیدار بودند .از طرفی در شیب جنوبی نیز همین
روند مشاهده شد که مؤيد فرسايش و حرکت رو به پايین مواد
خاک به سبب شخم نادرست است (2011) Nazmi et al. .و
 (2013) Mehdizade et al.نشان دادند که میزان  CCEدر
قسمتهای باالی شیب بیشتر از قسمتهای پايینی شیب
است ،نتايج اين پژوهشگران با نتايج بهدستآمده از اين پژوهش
مطابقت دارد .در برخی موارد دلیل اينکه میزان کربناتها در
باالی شیب بیشتر است ناشی از اين واقعیت است که در اين
موقعیتها به علت شدت فرسايش ،اليه سطحی خاک شسته
شده و اليههای زيرين با درصد باالتر کربنات به سطح آمده و يا
با شخم با اليه سطحی مخلوط میشوندKhormali et al. .
( )2009دريافتند که فقدان يک افق مالیسول در موقعیتهای
شانه شیب ،شیب پشتی و پای شیب و همچنین وجود اليهای
آهکی نزديک سطح و نبود افق آرجلیک ،میتواند نشانهای از
رخداد فرسايش شديد بعد از تخريب جنگل باشد .آنها در اغلب
موقعیتهای شیب بهجز پای شیب تفاوت معنیداری را در
میزان  CCEدو کاربری جنگل و تخريب بعد از آن پیدا کردند.
 CCEدر کاربری جنگل بهطور معنیداری کمتر از کاربری
جنگل تخريبشده بود .پايداری زمیننمای جنگل اجازه حرکت
رو به پايین را به  CCEمیدهد.
ماده آلی خاک ( )OMتحت تأثیر هر چهار فاکتور جهت و
موقعیت شیب ،نوع خاکورزی و عمق خاک قرار گرفت (جدول
 .)2اين اختالف برای جهت شیب در سطح يک درصد برای
خاکورزی و موقعیت شیب در سطح  2/1درصد و برای عمق
خاک در سطح  1درصد معنیدار بوده است .تغییرات  OMبا
تغییرات شیب در شکل ( 3ب) نمايش داده شده است .در هر دو
جهت شمالی و جنوبی ،میزان  OMدر دو خاکورزی عمود و
موازی اختالف معنیداری نسبت به هم نشان دادند .درصد OM
خاک در جهت شمالی بیشتر از جهت جنوبی بود .پوشش
گیاهی بهتر و درصد بقايای بیشتر همچنین در سايه بودن
جهت شمالی ،داليل کافی برای وجود  OMبیشتر در جهت
شمالی است .همچنین ازآنجاکه خاکورزی شديدتر باعث

شکستن خاکدانهها و در معرض قرار دادن سطح آنها به تجزيه
میشود ،انتظار  OMکمتر در خاکورزی موازی امری طبیعی
است .در شیب شمالی و خاکورزی عمود درصد  OMدر باال و
وسط شیب اختالف معنیداری نداشت ،اما هر دو موقعیت
ذکرشده با پايین شیب دارای اختالف معنیداری بودند و
موقعیت پايین سهم بیشتری از  OMرا با خود داشت .همچنین
 (2011) Asadi et al.نیز بیان کردند که در قسمت پايین شیب
بیشترين مقدار  OMوجود دارد که با نتايج بهدستآمده از اين
پژوهش در يک راستا هستند .در جهت شیب شمالی و
خاکورزی موازی نیز موقعیت باالی شیب دارای اختالف
معنیداری با دو موقعیت ديگر بود ،اما موقعیت وسط و پايین
بدون اختالف بودند )1969( Franzmeier et al. .در مطالعه خود
به میزان بیشتری از  OMدر شیب شمالی اشاره کردند .دلیل
آنها اکسیده شدن بیشتر  OMدر اثر دمای بیشتر در جهت
جنوبی بود )2009( Khormali et al. .میزان کربن آلی بیشتری
را در موقعیتهای پايین شیب نسبت به موقعیتهای بااليی
گزارش کردند .ازآنجاکه هر گونه عمل شخم موجب کاهش OM
میشود و همچنین  OMرا در پروفیل خاک پخش میکند،
بنابراين نبايد انتظار داشت که  OMخاک سطحی تفاوت
معنیداری با خاک عمقی داشته باشد (2006) Liuet al. .بیان
کردند که بیشترين تأثیر فعالیتهای خاکورزی بر مقدار ماده
الی خاک در  8سانتیمتر سطحی رخ خواهد داد و در عمق 11
سانتیمتری تغییرات کمتر خواهد بود و در عمق بیش از 11
سانتیمتر بدون تغییر معنیدار است .همچنین Leifeld and
) Kogel-Knabner (2005بیشترين تغییرات را در  3سانتی-
متری سطح خاک مشاهده کردند .وجود تفاوت معنیدار در
موقعیت پايین هم به دلیل شرايط بهتر خاک در اين موقعیت
است (2012) Rezaei et al. .بیان کردند که با افزايش عمق
خاک میزان  OMکاهش خواهد يافت(2001) Wang et al. .
کاهش ناشی از تغییر کاربری در کربن آلی را در منطقهای در
چین با فرسايش ارتباط دادند .در تحقیقات Piersion and
) Mulla (1990میزان کربن آلی در موقعیت باالی شیب کمترين
و در پای شیب به بیشترين حد خود رسیدGong et al. .
) (2007اشاره کردند که میزان  OMتحت تأثیر جهت شیب بوده
و در هر دو عمق  2-22و  22-42سانتیمتر شیب شمالی دارای
 OMبیشتری نسبت به شیب جنوبی میباشدTebrugge and .
) During (1999و ) Shukla (2003بیان کردند که خاکورزی
مرسوم سبب کاهش  OMدر اليه سطحی خاک میشود و به
دنبال آن نیز  BDخاک افزايش خواهد يافت.
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اثر جهت شخم و توپوگرافی بر نمايههای پايداری خاکدانه

جهت و موقعیت شیب ،خاکورزی و عمق خاک تأثیر معنیداری
بر نمايه  ASIداشتند (جدول  .)2اين تأثیر برای جهت شیب در
سطح  1درصد ،نوع خاکورزی در سطح يک درصد و برای
موقعیت شیب و عمق خاک در سطح  2/1درصد معنیداری بوده
است .جهت شیب بر روی نمايه پايداری خاکدانه تأثیر
معنیداری دارد و میزان اين نمايه در شیب شمالی کمتر
میباشد (شکل  .)4در شیب شمالی تفاوت معنیداری بین دو
خاکورزی وجود نداشت اما تفاوت در نمايه  ASIدر شیب
جنوبی بین دو خاکورزی وجود داشت .میزان بیشتر اين نمايه
در شیب جنوبی احتماالً به دلیل همبستگی مثبت با درصد
کربنات کلسیم خاک است که در ادامه بحث خواهد شد.
 )2003( Niewczas and Witkowskaنیز در سه خاک
موردمطالعه خود ،دريافتند که در نمونههای باوجود محتوای
کربن آلی مشابه ،نمونه دارای آهک بیشتر در دو روش
اندازهگیری نمايه  ASIبهوسیله باران مصنوعی و همچنین يکبار
چرخه تر و خشک شدن ،مقدار بزرگتری از اين نمايه را به
نمايش گذاشته است و در ساير روشها ( 3تا  12بار چرخه تر و
خشک شدن و الکتر) نیز مقادير بااليی از نمايه  ASIرا ارائه
داده است .در شیب شمالی و خاکورزی عمود ،موقعیتهای
وسط و پايین تفاوت معنیداری نداشتند ،اما هر دو با موقعیت
باال دارای تفاوت معنیداری بودند .وجود آهک بیشتر میتواند
دلیلی بر اين موضوع باشد .در همین جهت در خاکورزی موازی
تفاوت معنیداری فقط بین موقعیت پايین با دو موقعیت ديگر
مشاهده شد .در اين جهت موقعیتهای باال و پايین دو
خاکورزی دارای تفاوت معنیداری نسبت به هم بودند اما اين
تفاوت در موقعیت وسط دو خاکورزی مشاهده نشد .در شیب
جنوبی و خاکورزی عمود ،بین هر سه موقعیت تفاوت

معنیداری وجود داشت .در همین جهت و خاکورزی موازی
تفاوت بین موقعیت باال و وسط وجود داشت ولی هیچکدام با
موقعیت پايین تفاوت معنیداری نداشتند .در اين جهت
موقعیتهای باال و وسط در دو خاکورزی دارای تفاوت
معنیداری بودند اما در موقعیت پايین تفاوتی نداشتند .در شیب
جنوبی و در هر دو خاکورزی ،در موقعیت پايین تفاوت بین
خاک سطحی و عمقی معنیداری هستندBalesdent et al. .
) (2000و  (2004) Six et al.بیان کردند که سیستم خاکورزی
بدون شخم سبب افزايش پايداری خاکدانههای بزرگتر از
 212µmخواهد شد .همانگونه که در جدول همبستگی ()1
نشان داده شد بین  ASIو  OMهمبستگی وجود داشت .پايداری
خاکدانهها تحت تأثیر ويژگیهای مختلفی مانند مقدار رس،
اکسیدهای آهن ،کربنات کلسیم و ماده آلی است ( Barthes et
 .)al., 2008در همین راستا ) Lynch and Bragg (1985بیان
کردند که  OMخاک هم در تشکیل و هم در پايداری خاکدانهها
تأثیر مثبت دارند ،بهطوریکه با افزايش مقدار  OMخاک
پايداری خاکدانهها افزايش خواهد يافت Monnier (1965) .و
 (1991) Quirk and Murrayنشان دادند که  OMبا ايجاد يک
پوشش آبگريز در اطراف خاکدانهها باعث کاهش سرعت نفوذ
آب به داخل خاکدانهها و افزايش مقاومت خاکدانه در برابر تنش
ناشی از مرطوب شدن سريع میشود .همچنین Angers
)(1998بیان کرد که در اثر تجزيه ماده آلی ،برخی از اسیدهای
آلی تولیدشده سبب چسبندگی ذرات و انحالل نمکهای حاوی
کلسیم میشوند و درنهايت پايداری خاکدانه افزايش خواهد
يافت )2005( Niewczas and Witkowska .برای سه نوع خاک
تحت تیمارهای مختلف شاخص  ASIرا در دامنه  12/3تا 32/2
به دست آوردند .اين پژوهشگران بیان کردند که ممکن است
تغییرات در شاخص  ASIبسیار باال باشد .دامنه تغییرات  ASIدر
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خاکورزی و عمق خاک تأثیر معنیداری بر روی نمايه
 MWDگذاشتهاند ولی موقعیت و جهت شیب در اين میان
بیتأثیر .تأثیر خاکورزی و عمق در سطح  2/1معنیدار شده
است (جدول  .)2در جهت شمالی ،بین دو خاکورزی اختالف
معنیداری از نظر نمايه  MWDديده میشود .اين گفته در مورد
شیب جنوبی نیز صدق میکند (جدول  .)4مقدار نمايه MWD
در هر دو حالت در خاکورزی عمود بیشتر از خاکورزی موازی
است .اما در هر دو خاکورزی تفاوت معنیداری بین دو جهت
شمالی و جنوبی از نظر میزان نمايه  MWDمشاهده نشد.
بااينحال میزان اين نمايه در شیب شمالی بیشتر از شیب
جنوبی برای هر دو خاکورزی بود .وجود شرايط مناسبتر
ازجمله  OMبیشتر میتواند دلیلی بر اين اختالف باشد .در
شیب شمالی و خاکورزی عمود در هر سه موقعیت باال ،وسط و
پايین بین خاک سطحی و عمقی اختالف معنیداری ديده شد.
در همین جهت و خاکورزی موازی نیز اوضاع به همین ترتیب
بود و تنها در پايین شیب اختالف معنیداری مشاهده نشد.
 (2011) Asadi et al.بیان کردند که رابطه معنیداری بین
 MWDبا موقعیت شیب وجود دارد .در تمام اين موارد میزان
 MWDخاک عمقی بیشتر از خاک سطحی بود .در شیب
جنوبی و خاکورزی عمود هرچند در باالی شیب اختالف
معنیداری را برای  MWDخاک سطحی و عمقی نشان نداد اما
در دو موقعیت ديگر اين اختالف مشاهده میشود .در موقعیت
بااليی مقدار  MWDخاک سطحی اندکی بیشتر از خاک عمقی
بود .در شیب جنوبی و خاکورزی موازی نیز اختالف معنیدار
تنها در موقعیت باالی شیب بین خاک سطحی و عمقی برای

نمايه  MWDمشاهده شد .اين نمايه در خاک سطحی کمتر از
خاک عمقی است Foy (2003) .بیان کرد که خاکورزی مرسوم
باعث افزايش فرايندهای زيستی شده و در نتیجه ساختمان
خاک ناپايدارتر شده و به قطعات کوچکتری تبديل خواهند شد.
 (2012) Nazmi et al.بیان کردند که مقدار  MWDتحت تأثیر
نوع سیستم کشت است ،بهاين صورت که در اراضی مرتعی
میزان  MWDبیشتر از اراضی است که تحت کشت ديم قرار
گرفتهاند.
نمايه  GMDنیز تحت تأثیر جهت شیب ،خاکورزی و
عمق بوده است اما موقعیت شیب تأثیر معنیداری بر اين نمايه
نداشته است (جدول  .)2سطح معنیداری جهت شیب،
خاکورزی و عمق به ترتیب  2/1 ،1و  2/1درصد بوده است.
مقدار نمايه  GMDدر جهت شمالی بیشتر از جهت جنوبی
است .برخالف  ،MWDدر جهت شمالی اختالف معنیداری بین
دو خاکورزی از نظر نمايه  GMDديده شده است (جدول .)4
اين گفته در مورد شیب جنوبی نیز صدق میکند و مقدار نمايه
 GMDدر خاکورزی عمود بیشتر از خاکورزی موازی است،
اما در مقايسه يک خاکورزی در دو جهت شمالی و جنوبی،
خاکورزی موازی میزان نمايه  GMDمتفاوتی در دو جهت
شمالی و جنوبی داشت و اين اختالف کامالً معنیداراست .در
شیب شمالی و خاک ورزی عمود در هر سه موقعیت بااليی،
وسط و پايینی بین خاک سطحی و عمقی از نظر نمايه GMD
تفاوت معنیدار وجود دارد .اين نمايه در خاک عمقی از مقدار
بیشتری برخوردار است .در همین شیب (شمالی) و خاکورزی
موازی ،موقعیت بااليی و میانی خاک سطحی و عمقی تفاوت
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معنیداری از نظر نمايه  GMDنشان دادند .میزان اين نمايه در
خاک عمقی بیشتر بود .اما در موقعیت پايین اختالف
معنیداری نیست .در شیب جنوبی و خاکورزی عمود هیچيک
از موقعیتها اختالف معنیداری را از نظر نمايه  GMDبین
خاک سطحی و عمقی نشان ندادند .در همین جهت و
خاکورزی موازی نیز تنها موقعیت باالی شیب اين اختالف را
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نشان داد Gardner (1956) .بیان کرده است که  GMDگاهی
اوقات بهتر از  MWDپايداری خاکدانهها را نشان میدهد.
بهطورکلی اين پژوهشگر بیان کرد در صورت که توزيع اندازه
خاکدانهها نرمال باشد بهتر است از  MWDو هنگامیکه اين
توزيع بهصورت نیمه لگاريتمی (لوگ-نرمال) است از GMD
استفاده گردد.
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حروف التین در جدول نتايج مقايسه میانگین را نشان میدهند .در هر پارامتر حداقل يک حروف مشابه نشاندهنده عدم تفاوت معنیدار بین شرايط مختلف است.

هرچند جهت و موقعیت شیب بر روی  Dبیتأثیر بودهاند،
اما خاکورزی و عمق خاک اثر معنیداری بر آن داشته و هر دو
در سطح  2/1درصد معنیدار شدند (جدول  .)2باوجود معنیدار
نشدن اثر کلی جهت شیب بر  ،Dاين نمايه بهطورکلی در جهت
شمالی کمتر از جهت جنوبی بود و در خاکورزی موازی (در
جهت شیب) تفاوت دو جهت معنیدار بود (جدول  .)4تفاوت
بین دو خاکورزی از نظر  Dدر جهت جنوبی معنیدار بود.
وجود تفاوت معنیدار در شیب جنوبی بین دو خاکورزی مؤيد
اين نکته است که در شرايط محیطی سختتر (در اينجا شیب
جنوبی) خاکورزی عمود برتری خود را نسبت به خاکورزی
موازی نشان داده است .در شیب شمالی و خاکورزی عمود،
تفاوت معنیداری بین موقعیتهای مختلف شیب مشاهده نشد.
در جهت شمالی و خاکورزی موازی نیز وضعیت به همین
ترتیب بود .ولی کاهش در میزان  Dدر پايین شیب در هر دو
خاکورزی مشهود بود .همبستگی منفی بین  Dو درصد OM
خاک میتواند دلیلی برای کاهش مقدار اين نمايه در پايین
شیب باشد .در مقايسه بین دو خاکورزی در شیب شمالی
موقعیتهای مختلف دو خاکورزی نسبت به هم دارای اختالف
نبودند .ولی در شیب جنوبی هر سه موقعیت در دو خاکورزی
نسبت به هم دارای اختالف معنیدار بودند .در شیب شمالی و
خاکورزی عمود ،بین خاک سطحی و عمقی در هر سه موقعیت
اختالف معنیداری وجود داشت .میزان  Dدر خاک عمقی کمتر

بود (جدول  .)4در همین جهت و خاکورزی موازی نیز اختالف
در موقعیتهای باال و وسط بین خاک سطحی و عمقی معنیدار
بود ولی در موقعیت پايین اختالف معنیداری وجود نداشت.
سست بودن خاکدانهها و حساس بودن نسبت به عمل مکانیکی
ناشی از باال و پايین رفتن در آب توسط عمل الکتر میتواند
دلیلی قابلتوجه برای بیشتر بودن  Dدر خاک سطحی باشد .در
شیب جنوبی و خاکورزی عمود ،بین خاک سطحی و عمقی
تفاوت معنیداری در هیچيک از موقعیتها ديده نشد .در همین
جهت و خاکورزی موازی ،در دو موقعیت باال و وسط ،خاک
سطحی و عمقی دارای اختالف معنیداری بودند .ولی در
موقعیت پايین اختالف معنیداری ديده نشدCzyz and Dexter .
)(2008, 2009بیان کردند که فعالیتهای خاکورزی سبب
کاهش در اندازه خاکدانهها خواهد شد.
نتيجهگيری

نتايج بهدستآمده از اين پژوهش نشان داد که جهت شیب تأثیر
معنیداری بر همه ويژگیهای موردمطالعه بهجز درصد شن و
اسیديته خاک داشته است BD .کمتر در جهت شمالی بیانگر
وضعیت ساختمانی بهتر خاک در اين جهت است .در سايه بودن
و  OMبیشتر ،احتماالً جمعیت میکروبی و درصد بقايای گیاهی
بیشتر ،فشردگی کمتر خاک از عوامل تأثیرگذار بر ويژگیهای
خاک در اين جهت است .ظرفیت نگهداشت رطوبتی بهتر در
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 هرچند. اينطور نبوده استASI  درحالیکه نمايه.دادند
موقعیت شیب بر روی بسیاری از ويژگیهای خاک تأثیر
ASI معنیداری داشت اما روی نمايههای پايداری بهجز نمايه
، از میان نمايههای پايداری.تأثیر معنیداری نداشته است
 به نظر. و بعد فراکتالی همسو با هم عمل کردندGMD ،MWD
میرسد هر سه نمايه میتوانند به خوبی وضعیت خاکدانهها را
 چراکه. با ديگر نمايهها تفاوت نشان دادASI  نمايه.تشريح کنند
در آن ابتدا توزيع اندازه خاکدانهها با الک خشک بهدست میآيد
،و سپس هر کالس اندازهای جداگانه بهصورت تر الک میشود
- نتواند خاکهای مناطق خشک و نیمهASI لذا به نظر میرسد
خشک را که اساساً مقدار ماده آلی ناچیز و ساختمان خاک
 احتماالً نوع محاسبه اين نمايه و. تفکیک نمايد،شکنندهای دارند
جدا کردن کالسهای خاکدانهای عالوه بر همبستگی اين
 بهصورت کلی. موجب اين تفاوتها شده استCCE شاخص با
نتايج اين تحقیق نشان میدهد که جهت و موقعیت شیب و
مديريت زراعی اثرات بسیار پیچیدهای بر ويژگیهای خاک در
.عمقهای مختلف دارند

 میزان.جهت شمالی نیز از مشخصههای مهم در اين جهت است
 در اين جهت بیانگر وضعیت مناسبتر عناصرEC بیشتر
 احتماالً وجودCCE  در مورد.غذايی موردنیاز گیاه زراعی است
درصد بیشتری از رطوبت در شیب شمالی که باعث انتقال آهک
به عمق میشود علتی بر حضور بیشتر آهک در شیب جنوبی
 بین دو جهتASI  وGMD  از نظر نمايههای پايداری تنها.است
 احتماالً همبستگی مثبت بهدستآمده بین.تفاوت نشان دادند
 خاک و همچنین همبستگی مثبتCCE  و درصدASI نمايه
- بیشASI  خاک داليلی برای میزانOM  و درصدGMD نمايه
 بیشتر در شیب شمالیGMD تر در شیب جنوبی و میزان
 خاکورزی بر اغلب ويژگیهای خاک تأثیر معنیداری.است
 خاکورزی موازی يا در جهت شیب موجب.داشته است
فرسايش بیشتر اليه سطحی و مخلوط شدن خاک سطحی با
خاک عمقی (با کربنات بیشتر) و باال رفتن درصد کربنات
- در اين خاکورزی مقادير بیشpH  در نتیجه.کلسیم خاک شد
D  وMWD ،GMD ، از نمايههای پايداری.تری را شامل میشد
وضعیت بهتری از ساختمان خاک را در خاکورزی عمود ارائه
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