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ABSTRACT
Soil water repellency is a dynamic property that delays the infiltration of water into the soil and increases the
potential for runoff and erosion. Accurate knowledge about the existence and severity of soil water repellency
(SWR) in the coastal areas of Guilan, which are under different land uses, is very important. The present study
evaluates the effects of land uses on soil water repellency in three areas: 1) Forested area with Pinus Teda, 2)
forested area planted with Pinus Teda in some parts and covered with natural wild pomegranate in other parts
3) Agricultural land covered with Diaspyros Kaki. Soil water repellency was measured using three tests of the
water drop penetration time (WDPT), the molarity of ethanol droplet (MED) and the soil wetted area (SWA).
Significant differences in soil water repellency were found among the different land uses. Forest soils under
pinus Teada showed the highest SWR and the soils under wild pomegranate and persimmon cultivated area
showed the lowest SWR. Also, the relationship between SWR and soil properties (soil organic matter, pH, total
nitrogen, phosphorus, Cation Exchangable Capacity, Electrical Conductivity, sodium, potassium, calcium,
magnesium, soil texture, bulk and particle density) was investigated in 200 samples. Principal component
analysis (PCA) showed that organic matter, total nitrogen with a positive effect and soil acidity with a negative
effect are the most important parameters controlling repellency in these soils. To investigate which component
of the soil particles have a more important role in creating water repellency, the intensity of water repellency
was examined in six particle sizes of the soil (1-2, 0.5-1, 0.25-0.5, 0.125-0.25, 0.05-0.125 and less than 0.05
mm). The results showed that although coarse-textured soils are more prone to repellency, the smallest particle
size in these soils plays a very important role in the intensity of soil water repellency.
Keyword: Soil Water Repellency, Water Drop Penetration Time, Soil Wetted Area, Molarity of Ethanol.
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بررسی رابطه بين آبگريزی طبيعی و ويژگیهای فيزيکو شيميايی خاک در کاربریهای مختلف در مناطق ساحلی
غرب گيالن
3

سيده مهرنوش ميربابايی ،1محمود شعبانپور ،*1محمدرضا خالديان ،2علی اصغر ذوالفقاری
 .1گروه خاکشناسی ،دانشکده علوم کشاورزی ،دانشگاه گیالن ،رشت ،ایران.
 .2گروه مهندسی آب ،دانشکده علوم کشاورزی ،دانشگاه گیالن ،رشت ،ایران.
 .3گروه بیابانزدایی ،دانشکده کویرشناسی ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران.
(تاریخ دریافت -1400/2/21 :تاریخ بازنگری -1400/3/16 :تاریخ تصویب)1400/3/24 :

چکيده
آبگریزی خاک یک خصوصیت دینامیک است که نفوذ آب به خاک را به تاخیر انداخته و پتانسیل ایجاد رواناب و فرسایش
را افزایش میدهد .دانش دقیق در مورد وجود و شدت آبگریزی مناطق ساحلی گیالن ،که تحت کاربریهای مختلف اراضی
هستند ،از اهمیت خاصی برخوردار است .مطالعه حاضر اثر کاربری اراضی را بر آبگریزی خاک در سه منطقه  )1منطقه
جنگلکاری شده با پوشش کاج تدا  )2منطقهی جنگلکاری شده با کاج تدا و در برخی قسمتها تحت پوشش طبیعی انار
وحشی  )3زمین کشاورزی تحت پوشش خرمالو ارزیابی میکند .آبگریزی خاک با سه آزمون زمان نفوذ قطره آب ،موالریته
قطره اتانول و منطقه خیس شده خاک اندازهگیری شد .همچنین رابطه بین آبگریزی و برخی از خصوصیات (ماده آلی خاک،
اسیدیته ،نیتروژن کل ،فسفر قابل استفاده ،ظرفیت تبادل کاتیونی ،قابلیت هدایت الکتریکی ،سدیم ،پتاسیم ،کلسیم ،منیزیم،
بافت خاک ،جرم مخصوص ظاهری و حقیقی) در  200نمونه بررسی شد .شدت آبگریزی در  6سایز اندازه ذرات (،1-2
 0/05-0/125 ،0/25-0/125 ،0/5-0/25 ،1-0/5و  >0/05میلیمتر) ارزیابی شد .بر اساس نتایج ،خاکهای تحت پوشش
کاج تدا بیشترین آبگریزی و خاک های تحت پوشش انار وحشی و کشت شده با خرمالو کمترین آبگریزی را نشان دادند.
همچنین ماده آلی و نیتروژن کل با اثر مثبت و اسیدیته خاک با اثر منفی مهمترین پارامترهای کنترل کننده آبگریزی در
این خاکها بودند .نتایج نشان دادند اگرچه خاک های درشت بافت برای ایجاد آبگریزی مستعدتر هستند اما کوچکترین
اندازه ذرات در این خاکها نقش بسیار مهمی در شدت آبگریزی خاک دارد.
واژههای کليدی :آبگریزی خاک ،زمان نفوذ قطره آب ،منطقه خیس شده خاک ،موالریته قطره اتانول.

مقدمه
آبگریزی خاک یک ویژگی طبیعی و دینامیک خاک است که به
عدم توانایی خاک در جذب آب پس از یک دوره خشکی اشاره
دارد ( .)Dekker et al., 2005آبگریزی خاک نفوذپذیری و
جذبپذیری آب در خاک را کاهش میدهد ( Carrick et al.,
 )2011و در نتیجه باعث پخشیدگی ناهمگن رطوبت در خاک،
جریان ترجیحی و تشکیل جبهه رطوبتی ناهمگن در پروفیل خاک
میشود ( .)Dekker & Ritsema, 2000در پی آن رواناب و
فرسایش خاک افزایش یافته که بهعنوان یک مشکل در انواع
خاکها و شرایط آبوهوایی مختلف شناسایی شده است ( Jordan
.)et al., 2013
پوشش گیاهی میتواند اثرات مثبتی بر ویژگیهای
هیدرولوژی سطحی شامل افزایش قابلیت نفوذپذیری و کنترل
فرسایش خاک داشته باشد ( Moreno-de Las Heras et al.,
* نویسنده مسئولShabanpour@guilan.ac.ir :

 .)2009مکانیسمهای در ارتباط با این اثرات شامل تجمع مواد آلی
در خاک و خاکدانهسازی ،جلوگیری از پوسته شدن خاک و حفظ
مکانیکی خاک از طریق ریشه گیاهان است ( Clark & Zipper,
 .)2016با وجود اثرات مفید پوشش گیاهی بر ویژگیهای
هیدرولیکی خاک ،در برخی موارد ترکیبات آلی آبگریزی که از
برگها و ریشههای برخی گیاهان چوبی ،علفها ،خزه و جلبکها
ترشح میشوند ( )Mao et al., 2014ممکن است برهمکنش
خاک-آب را به طور معنیداری در سطح خاک با اثراتی منفی بر
ویژگیهای هیدرولوژیکی تغییر دهد (.)Doerr et al., 2000
آبگریزی خاک یک ویژگی سطحی خاک است که در نتیجه
پوشش سطح ذرات خاک با ترکیبات آلی آبگریز ایجاد میشود
( .)Mao et al., 2016مواد آبگریز ،انرژی آزاد سطح خاک را کاهش
میدهند .وقتی که یک خاک آبگریز در تماس با آب قرار میگیرد
مولکولهای آب نمیتوانند جذب خاک شود و بهصورت قطره آب
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بر سطح خاک باقی میمانند ( .)Doerr et al., 2000با گذشت
زمان ،مولکولهای مواد آبگریز تغییر جهت و تغییر آرایش
میدهند و نیروی بین پوشش آبگریزی که ذرات خاک را در
برگرفته و مولکولهای آب تغییر میکند .زمانیکه نیروی
چسبندگی بین مولکولهای آب و خاک بیشتر از نیروی پیوستگی
بین مولکولهای آب میشود ،شکل قطره مانند آب روی سطح
خاک میشکند و در پی آن آب جذب خاک میشود ( Kaiser
.)et al., 2015
اگرچه آبگریزی در خاکهای با بافت مختلف گزارش شده
است ( )Bisdom et al., 1993اما بهطور عمده آبگریزی در
الیههای سطحی خاکهای شنی مشاهده میشود ( Mao et al.,
 )2019زیرا ذرات شن سطح ویژه کمتری نسبت به سایر ذرات
خاک دارند و با مقدار کمتری از مواد آلی آبگریز پوشش داده شده
و آبگریز میشوند ( .)Faranco et al., 1995آبگریزی خاک در
سراسر جهان در مناطق با پوشش چمنزار ( Dekker and
 )Ritsema, 1994در پوششهای جنگلی ( )Zema et al., 2021و
خاکهای کشت شده ( )Brevik et al. 2015هم گزارش شده
است .اما به نظر میرسد برخی از گونههای گیاهی مانند گیاهان
همیشه سبز که دارای مقدار قابل توجهی از ترکیبات رزینها،
واکسها و ترکیبات آروماتیک بویژه کاج ،اکالیپتوس و بلوط با
وقوع آبگریزی در خاک مرتبطتر هستند ( Scott, 2000; Zavala
.)and Jordan-Lopez, 2009
بسیاری از مناطق ساحلی استان گیالن با پوشش کاج تدا1
جنگلکاری شدهاند .این درختان به عنوان پوششی جهت محافظت
از مناطق ساحلی به کار میروند اما به عنوان گونهای که اغلب
باعث ایجاد آبگریزی در خاک میشوند گزارش شدهاند و تأثیر آنها
بر جنبههای افزایش شدت آبگریزی و پیامدهای هیدرولوژیکی آن
به صورت واضح مشخص نیست ( Leelamanie , 2016; Lichner
 .)et al., 2007همچنین این مناطق دارای یک دورهی خشکی در
تابستان است و در پی این دوره بارشهای شدیدی در شهریور و
مهر ماه رخ میدهد .خاکها با خشک شدن بیشترین پتانسیل
آبگریزی را دارند و با مرطوب شدن خاک ،آبگریزی بهتدریج
کاهش مییابد و از بین میرود ( ،)Fer et al., 2016این دلیل
عمدهای است که باعث میشود بارندگیهای شدید پس از
دورههای خشک منجر به ایجاد رواناب سطحی قابل توجه و
فرسایش خاک شوند ( .)Doerr and Moody, 2004ترکیبی
از مستعد بودن خاکهای استان گیالن برای آبگریزی و شرایط
آبوهوایی منجر میشود که خاکهای این مناطق ویژگیهای
1 Pinus teada

متفاوتی از نظر نفوذپذیری نشان دهند .بنابراین بررسی وجود و
شدت آبگریزی در این مناطق ضرورت دارد .هدف از این مطالعه
( )1بررسی اثرات کاربری اراضی و نوع پوشش گیاهی (جنگلکاری
شده با پوشش کاج تدا ،پوشش طبیعی جنگلی انار وحشی و
منطقه کشت شده با خرمالو) بر آبگریزی خاک ( )2بررسی تاثیر
خصوصیات فیزیکی و شیمیایی بر شدت آبگریزی خاک ()3
ارزیابی اهمیت اندازه ذرات خاک بر شدت آبگریزی میباشد.

مواد و روشها
مناطق مورد مطالعه

این تحقیق در سه منطقه ساحلی در غرب استان گیالن انجام شد
(شکل  .)1نمونههای شنی از مختصات ،منطقه یک :طول
جغرافیایی " 37˚ 52' 55شمالی و عرض جغرافیایی " 56 ' 07
˚ 48شرقی  ،منطقه دو :طول جغرافیایی " 37˚ 55' 28شمالی و
عرض جغرافیایی "  48˚ 55 ' 17/2شرقی و منطقه سه :طول
جغرافیایی " 37˚ 55' 14/28شمالی و عرض جغرافیایی " 16/1
'  48˚ 55شرقی جمعآوری شدند .منطقه یک و همچنین
بخشهایی از منطقه دو بیش از  50سال است که با پوشش کاج
تدا جنگلکاری شدهاند .منطقه دو شامل پوشش کاج تدا و در
بخشهایی با پوشش طبیعی انار وحشی است .منطقه سه برای
مدت بیش از  13سال با درخت خرمالو کشت شده است و دارای
سیستم آبیاری قطرهای است .خاک منطقه شخمخورده است و
درختان با آب شیرین آبیاری میشوند .در هر سه منطقه برای
مدت بیش از  50سال آتشسوزی رخ نداده است.
اقلیم منطقه بسیار مرطوب و با بیشترین مقدار بارندگی در
ایران میباشد .رژیم رطوبتی و حرارتی به ترتیب یودیک و ترمیک
میباشد .جریانهای هوا پر فشار شمالی از سیبری و جریانهای
هوا از مدیترانه باعث افزایش بارندگی در ماههای شهریور و مهر
در این منطقه میشود .میانگین بارندگی ساالنه (آمار  20ساله
هواشناسی)  1289میلیمتر است که  78/6درصد از بارشها بین
شهریور تا اسفند ماه رخ میدهد .کمترین مقدار بارندگی در
ماههای تیر و مرداد به ترتیب با مقدار متوسط  44/1و 37/2
میلیمتر گزارش میشود که باعث یک دورهی خشکی میگردد.
در این دوره از سال حداکثر دمای روزانه بین  30تا  35درجه
سانتیگراد متغییر است .در پی این دوره خشکی بیشترین میزان
بارش در شهریور و مهر به ترتیب با مقدار میانگین  184/5و
 176/4میلیمتر رخ میدهد.
جمعآوری نمونه
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در هر یک از مناطق نمونههای دستخورده و دستنخورده خاک
از زیر تاج پوشش درختان و فاصله بین درختان از عمق 0-5
سانتیمتر جمعآوری شدند .نمونهبرداری در فصل تابستان ،زمانی
که خاک منطقه خشک و آبگریز بود انجام گرفت .خاک مناطق
نمونهبرداری بهویژه در قسمتهایی که پوشش گیاهی کاج بود با
الیهی ضخیمی از الشبرگ پوشیده شده بود .در هر منطقه قبل
از نمونهبرداری ابتدا الیه الشبرگ برداشته شد و نمونهها از سطح
خاک معدنی جمعآوری شدند .آبگریزی واقعی خاک در صحرا
اندازهگیری شد ،همچنین نمونههای دستنخورده با استفاده از

سیلندر استیل  100نمونهبرداری (به قطر  5سانتیمتر) از خاک
سطحی ( 0-5سانتیمتر) جمعآوری شدند .بخشهایی از منطقه
دو تحت پوشش انار وحشی بود و بخشی تحت پوشش کاج تدا و
از آنجا که شرایط آبگریزی در هر یک از این بخشها کامالً متفاوت
بود ،بنابراین نمونهها از زیر هر یک از دو پوشش بهصورت جداگانه
جمعآوری و ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و آبگریزی در نمونههای
جمعآوری شده از هر بخش به طور جداگانه بررسی شد تا تأثیر
تفاوت پوشش گیاهی بر وجود و شدت آبگریزی ارزیابی شود.

شکل  -1موقعيت منطقه مورد مطالعه در شمال غرب ايران ،منطقه يک :منطقه ساحلی جنگلکاری شده با پوشش کاج تدا ،منطقه دو :جنگلکاریشده با کاج تدا و
پوشش طبيعی انار وحشی ،منطقه سه :کشت شده با پوشش خرمالو

اندازهگيریهای آزمايشگاهی

ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاکها پس از خشککردن و
گذراندن نمونهها از الک اندازۀ  2میلیمتر تعیین شدند .اسیدیته
خاک در عصاره نسبت  1به  2/5خاک به آب (،)Thomas, 1996
هدایت الکتریکی نمونهها در عصاره نسبت  1به  5خاک به آب
( .)Rhoades, 1996ماده آلی خاک به روش سوزاندن در کوره ،بر
اساس از دست دادن وزن نمونه خاک به وسیله توزین نمونه قبل
و بعد از حرارت دادن در مای  450درجه سانتیگراد تعیین شد
( .)Davies, 1974نیتروژن کل بوسیله هضم با دستگاه کجلدال
( ،)Bremner and Mulvaney, 1982فسفر قابل استفاده در عصاره

خاک به روش اولسن ( ،)Olsen and Sommers, 1982ظرفیت
کاتیون تبادلی بهوسیله روش آمونیوم استات ( Sumner and
 )Miller, 1996و بافت خاک به روش هیدرومتری تعیین شد
( .)Gee and Or, 2002جرم مخصوص حقیقی بهوسیله روش
پیکنومتری ( )Flint and Flint, 2002و جرم مخصوص ظاهری
بهوسیله روش سیلندر نمونهبرداری تعیین شد (.)Klute, 1986
آبگريزی خاک
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دوام 1و شدت 2آبگریزی خاک در صحرا در دورهای از سال که
خاکها کامالً خشک بودند بهوسیله سه آزمون شامل :زمان نفوذ
قطره آب ،)Doerr et al., 1998( )WDPT( 3آزمون موالریته قطره
اتانول )Schnabel et al., 2013( )MED( 4و آزمون اندازه منطقه
خیسشده خاک )Flores-Mangual, 2011( )SWA( 5بررسی
شد .دوام آبگریزی بهوسیله آزمون  WDPTتعیین میشود .این
آزمون بوسیله قرار دادن سه قطره آب مقطر بر سطح صاف خاک
و اندازهگیری میانگین زمان مورد نیاز برای نفوذ کامل قطره در
خاک انجام میشود ( .)DeBano, 1981; Daniel et al., 2019بر
طبق تقسیمبندی ) DeBano (1981اگر زمان نفوذ قطره آب
( )WDPTکمتر از  5ثانیه طول بکشد ،خاک قابل خیس شدن،6
 WDPTبین  5تا  60ثانیه ،خاک آبگریز خفیف WDPT ،7بین
 60تا  600ثانیه ،آبگریز قوی WDPT ،8بین  600تا  3600ثانیه،
خاک به شدت آبگریز 9و  WDPTبیشتر از  3600ثانیه ،خاک
بینهایت آبگریز 10است.
شدت آبگریزی بوسیله آزمون موالریته اتانول ()MED
تعیین میشود ( .)Schnabel et al. 2013در این روش محلولهای
با غلظت  24 ،13 ،8 ،5 ،3 ،0و  36درصد اتانول تهیه میشود .با
افزایش غلظت اتانول کشش سطحی آب کاهش میباید .کمترین
غلظت محلول اتانول که در مدت کمتر از  5ثانیه در خاک نفوذ
کند برابر با  MEDآن نمونه در نظر گرفته میشود ( Alanis et
.)al., 2017
آزمون  WDPTروشی ساده و موثر برای اندازهگیری
آبگریزی است اما مشاهدات و تجزیه و تحلیل پس از نفوذ قطره
آب را در نظر نمیگیرد .بدینمنظور از آزمون سطح خیس شده
خاک  SWAاستفاده میشود .این آزمون شامل اندازهگیری
مساحتی از سطح خاک که قطره پس از نفوذ در خاک در آن
پخش شده با استفاده از کولیس است .در مواردی که قطره آب تا
یک ساعت در خاک نفوذ نکند ،قطر قطره آب به عنوان محیط
خیس شده در نظر گرفته میشود در این روش فرض میشود
تفاوت در مساحت منطقه خیس شده ناشی از تفاوت در آبگریزی
(قابلیت خیس شدن) خاک است ( Flores-Mangual et al.,
.)2011, 2013
البته عامل دیگری که میتواند  SWAرا تحت تأثیر قرار
دهد توزیع اندازه ذرات خاک و شعاع منافذ خاک است .در این
1 persistence
2 intensity
3 Water Drop Penetration Time
4 Molarity of Ethanol Droplet
5 Soil Wetted Area
6 wettable
7 slightly water repellent

مطالعه توزیع اندازه ذرات در نمونههای جمعآوری شده تقریب ًا
یکنواخت است .بافت خاک در همه مناطق شنی و خاکدانهای هم
مشاهده نمیشود .بنابراین تفاوت چندانی در اندازه منافذ خاک
وجود ندارد ( .)Flores-Mangual et al., 2011از آنجا که
نمونههای خاک خشک بودند ،پتانسیل ماتریک /کاپیالری
اصلی ترین نیرویی هستند که اندازه منطقه خیس شده را تعیین
میکنند (نیروی ثقل ناچیز در نظر گرفته میشود) .یک روش
ساده برای تجزیه و تحلیل مکانیزم درگیر در آزمون SWA
استفاده از معادله ارتفاع باال آمدن مویینگی ( )hاست ،که بوسیله
) Letey and Pelisherk (1962بیان شده است:
𝜃𝑠𝑜𝑐 𝛾2

(رابطه )1

𝑟𝑔𝜌

=ℎ

در این معادله  γ،کشش سطحی مایع ( θ، ،)erg.cm-2زاویه
تماس مایع-خاک ρ، ،چگالی مایع ( ،g ،)Kg.m-3شتاب ثقل (m.s-

 )2و  rشعاع کاپیالری ( )mاست .به هر حال در این مورد که
 SWAبررسی میشود ارتفاع باال آمدن مویینگی در نظر گرفته
نمیشود زیرا فرض میشود که اثرات شتاب ثقل نادیده گرفته
شده است .بنابراین این فرآیند بهتر است بوسیله فشار مویینگی11
بیان شود:
𝜃 𝑠𝑜𝑐 𝛾2

(رابطه )2
در این مورد نیروی شتاب ثقل ،کشش سطحی مایع (آب)،
چگالی مایع (آب) و شعاع در همه نمونههای خاک یکسان است.
وقتی خاک قابل خیسشدن است که زاویه تماس آب-خاک کمتر
از  90درجه باشد و در خاکهای آبگریز این زاویه بیشتر از90
درجه درنظر گرفته میشود ( .)Goebel et al., 2011بنابراین
میتوان نتیجه گرفت که در خاکهای با بافت یکسان ،تفاوت در
مقدار  SWAبه علت تفاوت در زاویه تماس خاک-آب و یا آبگریزی
خاک است (.)Flores-Mangual et al., 2011
همچنین ،جهت بررسی اینکه کدام اندازه قطر ذرات خاک
نقش مهمتری در ایجاد آبگریزی دارد .به تعداد  40نمونه خاک
در شرایط کنترل شده آزمایشگاهی (دمای  20درجه سانتیگراد و
رطوبت  50درصد) برای مدت  24ساعت نگهداری شدند ( Doerr
 .)et al., 2002سپس هر نمونه خاک با استفاده از الک خشک به
دقت به  6بخش اندازه ذرات (-0/125 ،0/5-0/25 ،1-0/5 ،1-2
 0/125-0/05 ،0/25و  >0/05میلیمتر) تفکیک شدند .سپس
آبگریزی خاک در هر بخش با استفاده از آزمون  WDPTارزیابی
𝑟

= 𝑦𝑟𝑎𝑙𝑙𝑖𝑝𝑎𝐶𝑝

8 strongly water repellent
9 severely water repellent
10 extremely water repellent
11 Capillary pressure
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شد (.)Gao et al., 2018

در منطقه سه تحت پوشش خرمالو اندازهگیری شد .دامنه تغییرات

آناليزهای آماری

ظرفیت تبادلی کاتیونی در نمونه بین  0/6تا  15/6سانتیمول بر

مقایسه میانگینها با آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد

کیلوگرم بود و بیشترین مقدار میانگین ظرفیت تبادلی کاتیونی

انجام شد و همبستگی خطی بین ویژگیهای خاک با استفاده از

در منطقه یک تحت پوشش کاج و منطقه سه تحت پوشش خرمالو

آزمون ضریب همبستگی پیرسون بررسی شد .در این مطالعه از

اندازهگیری شد.

روش تجزیهوتحلیل مؤلفههای اصلی )PCA( 1برای بررسی و

تغییرات قابلیت هدایت الکتریکی در نمونهها بین  /11تا

گروهبندی  16ویژگی اندازهگیری شده در خاک استفاده شد.

 0/49دسی زیمنس بر متر بود .تغییرات قابل مالحظهای در مقدار

هدف از آزمون  PCAارزیابی اهمیت نقش هر کدام از مولفههای

میانگین قابلیت هدایت الکتریکی در  3منطقه مشاهده نشد و

اندازهگیری شده و کاهش آنها به تعدادی مؤلفه که نقش موثرتری

تغییرات میانگین این پارامتر از  0/18تا  0/28دسی زیمنس بر

دارند ( .)Pallant, 2005تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از

متر بود .مقدار میانگین کاتیونهای تبادلی سدیم و منیزیم در

نرمافزار ) SPSS (version 26.0و برای رسم نمودارها و محاسبات

نمونههای منطقه سه بهطور معنیداری در سطح احتمال یک

مربوطه از نرمافزار) Excel (version 2013استفاده شد.

درصد بیشتر از سایر مناطق بود .مقدار میانگین کلسیم در منطقه
یک و سه باالتر از منطقه دو بود و مقدار میانگین پتاسیم در

نتايج و بحث

منطقه یک باالتر از دو منطقه دیگر بود .البته اختالف چندانی در

ويژگیهای فيزيکوشيميايی خاکها

آمارههای توصیفی ویژگیهای شیمیایی و فیزیکی خاک شامل
میانگین ،انحراف استاندارد ،کمینه و بیشینه در جدول ( )1آورده
شده است .تغییرات اسیدیته در نمونههای جمعآوری شده بین
 7/01تا  7/60بود و خاکها دارای اسیدیته خنثی بودند .مقدار
اسیدیته اندازهگیری شده در نمونههای جمعآوری شده از پوشش
انار وحشی و خرمالو (منطقه سه) کمی باالتر از سایر نمونهها بود.
البته تفاوت معنیداری در سطح احتمال یک درصد در میانگین
اسیدیته اندازهگیری شده در مناطق مختلف بهدست نیامد .دامنه
تغییرات ماده آلی خاک در نمونهها وسیع و بین  0/8تا 7/03
درصد بود .در هر یک از مناطق ماده آلی از حدود یک درصد تا
حدود  6درصد نوسان داشتند .در منطقه دو در بخشی که تحت
پوشش کاج بود مقدار کمینه و بیشینه ماده آلی  1/03و 7/03
درصد بود .در هر یک از مناطق نمونههایی که از زیر تاج پوشش
درختان جمعآوری شده بودند ماده آلی باالتری داشتند و

مقدار میانگین پتاسیم در سه منطقه وجود نداشت .نمونههای
خاک بهصورت تصادفی از زیر تاج پوشش درختان و فاصله بین
درختان جمعآوری شدند .مقدار الشبرگهای پوسیده شده در زیر
تاج پوشش درختان (بهویژه در پوشش کاج) خیلی بیشتر از فاصله
بین درختان بود و فاصلهی بین درختان بایر بود .بههمین دلیل
مقدار ویژگیهای اندازهگیری شده در هر یک از مناطق دارای
تغییرات بودند.
مقدار شن اندازهگیری شده در نمونهها باالتر از  90درصد
بود و بافت خاک در همه مناطق شنی تعیین شد .بیشترین درصد
رس در منطقه  3تحت پوشش خرمالو با تغییرات  6تا  7درصد
اندازه گیری شد اما در سایر مناطق مقدار رس خاک کمتر از 5
درصد اندازهگیری شد .اندازهگیریها نشان دادند که تغییرات جرم
مخصوص حقیقی در نمونهها ناچیز و بین  2/61تا  2/62گرم بر
سانتیمتر مکعب اندازهگیری شد .تغییرات جرم مخصوص ظاهری
در مناطق در محدوده  1/26تا  1/32گرم بر سانتیمتر مکعب بود.

نمونههایی که از فاصله بین درختان جمعآوری شده بودند

بررسی آبگريزی خاک

کمترین مقدار ماده آلی را دارا بودند.

فراوانی نمونهها در هر کالس  ،WDPTمیانگین  MEDو

SWA

محدوده تغییرات نیتروژن کل خاک در نمونهها بین 0/01

اندازهگیری شده در هر یک از مناطق در شکل ( )2ارائه شده است.

تا  0/9درصد بود و نمونههای جمعآوری شده از زیر پوشش انار و

بیشترین شدت آبگریزی در منطقه یک ،تحت پوشش کاج و در

خرمالو نیتروژن کل باالتری نسبت به سایر نمونهها داشتند.

منطقه دو در بخشی که تحت پوشش کاج بود اندازهگیری شد و

تغییرات فسفر قابل استفاده بین  18تا  65میلی گرم بر کیلوگرم

آبگریزی در محدوده  600تا  3600ثانیه (آبگریزی قوی) فقط در

بود .بیشترین مقدار میانگین فسفر ( 40/2میلیگرم بر گیلوگرم)

این قسمتها مشاهده شد.

1 Principal Component Analysis

(علمی – پژوهشی)

ميربابايی و همکاران :بررسی رابطه بين آبگريزی طبيعی و ويژگیهای 1813 ...

جدول  -1مقادير ميانگين ،انحراف استاندارد ،کمينه و بيشينه ويژگیهای خاک اندازهگيری شده در مناطق مورد مطالعه

منطقه یک

منطقه دو (کاج)

منطقه دو (انار)

منطقه سه

میانگین±انحراف استاندارد

میانگین±انحراف استاندارد

میانگین±انحراف استاندارد

میانگین±انحراف استاندارد

دامنه

دامنه

دامنه

دامنه

450/4±654/1 a

429/2±650/3 a

11/4±17/1 b

35/7±45/5 b

()1-2520

()1-2820

()1-70

()1-180

6/5±7/9 a

6/28±9/5 a

0/36±0/6 b

0/6±0/89 b

()0-26

()0-30

()0-2

()0-3

7/3±1/8 b

7/8±1/6 ab

9/06±0/6 a

10/7±1/1a

()5-9

()5-9

()8-10

()9-12

7/38±0/2 a

7/37±0/14 a

7/34±0/17 a

7/41±0/08 a

()7/01-7/83

()7/03-7/54

()7/1-7/6

()7/21-7/58

2/82±1/45 ab

3/35±1/5 a

2/83±1/54 b

3/67±1/33 a

()0/8-5/65

()1/03-7/03

()1-6/02

()1/07-6/03

نیتروژن کل

0/03±0/02 b

0/04±0/02 b

0/06±0/03 a

0/04±0/02 a

()%

()0/01-0/08

()0/01-0/09

()0/01-0/09

()0/01-0/8

ظرفیت تبادل کاتیونی

8/88±0/4 a

4/46±2/62 b

3/11±2/4 b

8/39±3/1 a

()Cmol.kg-1

()1/8-15/6

()0/6-8/42

()0/8-9

()2/98-14/3

هدایت الکتریکی

0/2±0/02 b

0/18±0/07 b

0/19±0/11 b

0/28±0/09 a

()dS. m-1

()0/16-0/26

()0/11-0/27

()0/11-0/45

()0/12-0/49

فسفر قابل استفاده

26/08±5/3 c

34±8/12 b

31/3±12/6 c

42±9/07 a

()mg.kg-1

()18-38

()22-56

()20-58

()29-65

سدیم

0/12±0/02 d

0/4±0/05 b

0/33±0/1 c

0/5±0/11 a

()Cmol.kg-1

()0/08-0/18

()0/3-0/5

()0/25-0/57

()0/23-0/66

پتاسیم

0/18±0/04 a

0/12±0/01 c

0/14±0/02 c

0/16±0/04 b

()Cmol.kg-1

()0/08-0/18

()0/1-0/18

()0/1-0/2

()0/1-0/29

کلسیم

1/28±0/28 a

1/07±0/18 b

0/91±0/31 c

1/35±0/18 a

()Cmol.kg-1

()0/2-1/8

()0/8-1/46

()0/5-1/6

()1/01-1/65

منیزیم

0/27±0/08 d

0/52±0/1 b

0/42±0/2 c

0/89±0/25 a

()Cmol.kg-1

()0/03-1/8

()0/8-1/46

()0/23-1/6

()0/23-1/3

91/24±0/79 a

91/04±0/81 ab

90/68±0/76 b

90/04±0/28C

()90-92

()90-92

()90-92

()90-91

4/02±0/9 bc

4/42±1/05 ab

4/8±0/86a

3/62±0/49 c

()3-6

()3-6

()3-6

()3-4

4/72±0/45 b

4/48±0/50 c

4/47±0/52 b

6/34±0/51 a

()4-5

()4-5

()4-5

()5-7

2/61±0/01 b

2/61±0/01 b

2/61±0/01 b

2/62±0/01 a

()g.cm-3

()2/60-2/63

()2/60-2/62

()2/60-2/62

()2/61-2/62

جرم مخصوص ظاهری

1/26±0/01 b

1/25±0/01 c

1/24±0/01 c

1/28±0/02 a0

()g.cm-3

()1/26-1/28

()1/26-1/27

()1/23-1/26

()1/26-1/32

ویژگی خاک
)WDPT(s

)MED (%

)SWA(mm

pH

کربن آلی خاک ()%

شن ()%
سیلت ()%
رس ()%
جرم مخصوص حقیقی

P

 :WDPTآزمون زمان نفوذ قطره آب :MED ،آزمون موالريته قطره اتانول :SWA ،آزمون اندازه منطقه خيس شده خاک ،حروف متفاوت در هر ستون نشاندهنده
معنیدار بودن اختالف ميانگينها به روش دانکن در سطح  1درصد است .اعداد داخل پرانتز نشاندهنده کمينه و بيشينه پارامتر اندازهگيری شده در منطقه است.
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شکل  -2تعداد مشاهدات کالس  ،WDPTميانگين  MEDو  SWRدر هر يک از مناطق مورد مطالعه

در منطقه یک و منطقه دو (در بخش با پوشش کاج)
نمونههایی با آبگریزی بینهایت WDPT ،بین  2520و 2820
ثانیه ،بیشترین مقدار  MEDو کمترین مقدار  SWAدر این
نمونهها اندازهگیری اندازهگیری شد (جدول  .)1هر سه آزمون
برآورد آبگریزی نشان دادند بخشهایی که تحت پوشش کاج
هستند دارای خاکهایی با شدت باالی آبگریزی هستند .در این
دو منطقه نمونههایی که از تاج پوشش درختان جمعآوری شدند
آبگریزی بینهایت دارند و نمونههای آبدوست از فاصله بین
درختان جمعآوری شدند .در منطقه دو ،ویژگیهای فیزیکی و
شیمیایی خاک در نواحی که تحت پوشش کاج و انار میباشند
تقریبا یکسان هستند اما تحت تأثیر پوشش گیاهی متفاوت وجود
و شدت آبگریزی به طور قابل مالحظهای دستخوش تغییر
میشود .بهطوری که در بخشهایی از این منطقه که تحت پوشش
انار وحشی هستند آبگریزی خفیفی با میانگین  WDPTبرابر
 12/56ثانیه اندازهگیری شد .به نظر میرسد مواد آلی مشتق شده
از پوشش کاج در مقایسه با سایر پوششها تشکیل آبگریزی در
خاک را تسهیل میکنند (.)Flores-Mangual et al., 2011
بیشترین مقدار  WDPTاندازهگیری شده در بخشهای با پوشش
انار برابر با  70ثانیه است و این نواحی بهصورت خفیف آبگریز و
بیشتر نمونهها آبدوست میباشند .همچنین ،آبگریزی خفیفی با
مقدار میانگین  WDPTبرابر  35/7ثانیه در نمونههای جمعآوری
1 Diaspyros Kaki
2 persistence
3 intensity

شده از منطقه  3که تحت کشت خرمالو 1است اندازهگیری شد.
همچنین بیشترین مقدار  MEDو  SWAدر این نمونهها
اندازهگیری شد که بیانگر آبگریزی خفیفتر در این نمونهها است.
آزمون  SWAفرض میکند تفاوت در اندازه منطقه خیس شده در
خاکهای شنی هوا خشک شده که پخشیدگی اندازه ذرات
مشابهی دارند ناشی از تفاوت در پوشش گیاهی و مواد آلی
متفاوتی که تولید میکنند و در نهایت آبگریزی متفاوت نمونهها
است ( Flores-Mangual et al., 2011, 2013; Morley et al.,
 .)2005در این روش ،هر چه مقدار منطقه خاک خیس شده
کوچکتر باشد ،شدت آبگریزی خاک بیشتر است .روابط بین
آبگریزی (اندازهگیری شده با آزمون  MED ،WDPTو  )SWAو
ویژگیهای اندازهگیریشده در خاکهای مورد مطالعه در جدول
( )2آورده شده است.
در این مطالعه همبستگی مثبت و معنیداری بین آزمون
 WDPTو آزمون  MEDاندازهگیری شد که داللت بر رابطه قوی
بین دوام 2آبگریزی ( )WDPTو شدت )MED( 3آن است.
) Buczko et al. (2002در پژوهشی که در خاکهای شنی
پادزولی تحت پوشش جنگلی کاج و راش انجام دادند آبگریزی
خاک را با دو روش WDPTو  MEDبررسی کردند و رابطه مثبت
معنیداری را بین دو آزمون بهدست آوردند .ماندگاری آبگریزی را
میتوان به مدت زمانی که خاک در حضور آب ،همچنان آبگریز
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در توافق با یافتههای
است Flores-Mangual et al, (2013) .آبگریزی خاک را در
خاکهای شنی تحت پوشش چمنزار ،منطقه جنگلکاریشده با
کاج و جنگل با درختان متنوع با استفاده از سه آزمون ،WDPT
 MEDو  SWAبررسی کردند .آنها روند مشابهی را در آزمون
 WDPTو  MEDمشاهده کردند و بیان کردند هر چه منطقه
خیس شده خاک ( )SWAکمتر باشد ،نمونه خاک آبگریزتر است.
آنها تفاوت در اندازه منطقه خیس شده پس از نفوذ قطره آب در
خاکهای با بافت مشابه را بهدلیل تفاوت آبگریزی در نظر گرفتند
و ترکیب هر سه روش را برای درک پایداری و درجه آبگریزی
مفید عنوان کردند.

باقی میماند تعریف کرد ( )Chau et al., 2014و شدت آبگریزی
بدین صورت تعریف میشود که خاک تا چه اندازه 1آب را دفع
میکند .در واقع آزمون  MEDبرای تایید بیشتر آبگریزی انجام
می شود .دانش در مورد پایداری و شدت آبگریزی برای درک و
پیشبینی تأثیر آبگریزی بر فرآیندهای هیدرولوژیکی بسیار مهم
است ( .)Chau et al., 2014اندازهگیریها نشان دادند که با
افزایش مقدار  WDPTو  MEDدر هر نمونه ،مقدار  SWAکاهش
مییابد .آزمون  SWAامکان بررسی جزئیات بیشتری را از قابلیت
خیس شدن خاک فراهم میکند .به عبارت دیگر افزایش آبگریزی
به معنای کاهش توانایی پخشیدگی آب در خاک است .بنابراین
آبگریزی خاک رابطهای معکوس با مقدار  SWAدارد .این نتیجه

)Flores-Mangual et al. (2011, 2013

جدول  -2همبستگی پيرسون بين پارامترهای اندازهگيری شده خاک و آبگريزی

پارامتر

WDPT

)%( MED

**

0/83

)mm( SWA

**

-0/75

ماده آلی ()%

**

0/55

MED

1
**

SWA
**

-0/79

-0/79

**

0/5

1
**

-0/48

تعداد نمونه
200
200
200

اسیدیته ()-

** -0/44

** -0/41

**0/41

200

نیتروژن ()%

** 0/28

** 0/27

** -0/19

200

*

**

0/27

**

0/31

فسفر ()mg.kg-1
ظرفیت تبادل کاتیونی ()Cmol.kg-1

0/25

**

**

-0/25

200

هدایت الکتریکی ()dS. m-1

0/01

0/01

0/03

200

سدیم ()Cmol.kg-1

*-0/15

* -0/16

**0/36

200

پتاسیم ()Cmol.kg-1

** 0/24

** 0/27

** -0/3

200

منیزیم ()Cmol.kg-1

-0/09

-0/09

** 0/3

200

نیتروژن ()Cmol.kg-1

*0/26

** 0/49

* -0/18

200

0/13

0/13

** -0/32

200

0/05

*

200

شن

((Sand

سیلت ()Silt

0/3

-0/13

200

0/04
*

-0/19

**

0/4

جرم مخصوص حقیقی (𝒔𝝆)

-0/05

0/07

**

0/2

جرم مخصوص ظاهری (𝒃𝝆)

-0/02

-0/02

رس ()Clay

-0/18

*

-0/17

**

0/22

200
200
200

*و ** به ترتيب معنیدار در سطح يک و پنج درصد :WDPT .زمان نفوذ قطره آب :MED ،موالريته قطره اتانول :SWA ،منطقه خيس شده خاک

بررسی همبستگی پیرسون نشان میدهد که با افزایش ماده
آلی خاک ،نیتروژن کل ،فسفر ،ظرفیت تبادل کاتیونی و کلسیم
به طور معنیداری مقدار  WDPTو  MEDافزایش مییابد اما این
پارامترها رابطه منفی با  SWAدارند (جدول  .)2اگرچه تغییرات
مقدار رس خاک در نمونههای جمعآوری شده قابل توجه نیست
(جدول  ) 1و بافت خاک در هر سه منطقه شنی است اما مقدار
 SWAرابطه مثبت و معنیداری با درصد رس دارد (جدول .)2
رابطه منفی بین مقدار ماده آلی خاک و آزمون  SWAدر تحقیقات
1 How strongly

) Flores-Mangual et sl. (2013در خاکهای شنی تحت پوشش
چمنزار مشاهده شده است .همچنین آنها مشاهده کردند که با
افزایش عمق خاک و افزایش اندک مقدار رس خاک ،مقدار SWA
افزایش و مقدار  WDPTو  MEDکاهش مییابد.
رابطه منفی و معنیداری بین  WDPTو  MEDبا اسیدیته
بهدست آمد .رابطه سایر ویژگیهای اندازهگیری شده با آبگریزی
ضعیف بود .افزایش مقدار  WDPTو  MEDمنجر به کاهش قابل
توجهی در مقدار  SWAمیشود (جدول Zavala et al., .)2
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) (2014وجود آبگریزی و رابطه آن را با برخی از ویژگیهای
شیمیایی خاک (کربن آلی ،نیتروژن کل ،فسفر دردسترس،
کاتیونهای کلسیم ،منیزیم ،پتاسیم ،سدیم و ظرفیت تبادل
کاتیونی) و بافت خاک در مناطق جنگلی تحت پوشش اکالیپتوس،
کاج و بلوط در اسپانیا بررسی کردند .نتایج تحقیقات آنها نشان
داد  ،pHدرصد رس و مقدار پتاسیم خاک رابطهای منفی با
آبگریزی دارند ولی آنها رابطه معنیداری بین سایر ویژگیهای
خاک و آبگریزی مشاهده نکردند .آنها علت رابطه منفی پتاسیم و

آبگریزی خاک را کمبود پتاسیم در خاکهای آبگریز بیان کردند.
در این مطالعه  200نمونه خاک جمعآوری و  16متغییر در
آنها اندازهگیری شدند .بررسی همبستگی پیرسون بین
پارامترهای اندزهگیری شده نشان میدهد رابطه مثبت معنیداری
بین پارامترهای ماده آلی خاک ( )SOMبا نیتروژن وفسفر وجود
دارد .همچنین همبستگی بین پارامترهای فسفر با  Mg ،ECو
سدیم و منیزیم و رس و منیزیم وجود دارد (جدول .)3

جدول  -3همبستگی پيرسون بين ويژگیهای اندازهگيری شده در نمونههای جمعآوری شده
SOM
pH
N
P
CEC
EC
Na
K
Ca
Mg
Silt
Sand
Clay
𝒔𝝆
𝒃𝝆

SOM

pH

N

1
**-0/51
**0/61
**0/83
**0/38
**0/31
**0/22
**0/32
**0/45
**0/3
0/01
-0/03
0/01
-0/03
-0/04

1
**-0/49
**-0/37
**-0/22
**-0/27
-0/05
-0/13
**-0/23
-0/05
-0/1
-0/02
0/13
0/08
0/1

1
**0/52
0/02
**0/22
**0/22
0/09
0/04
0/08
*0/15
0/01
*-0/15
0/01
*-0/14

P

1
**0/33
**0/39
**0/53
**0/19
**0/44
**0/66
-0/05
**-0/2
**0/25
-0/01
*-0/14

CEC

1
**0/35
0/03
**0/51
**0/64
**0/36
**-0/21
-0/05
**0/29
**0/19
**0/31

EC

1
**0/26
**0/26
**0/43
**0/42
**-0/23
0/03
**0/23
-0/1
**0/26

Na

1
**-0/23
0/1
**0/75
-0/04
**-0/34
**0/35
0/08
*0/18

K

1
**0/49
0/06
-0/13
0/04
0/12
**-0/2
**0/22

Ca

1
**0/45
**-0/29
-0/05
**0/39
**-0/19
**0/3

Mg

1
**-0/26
**-0/34
**0/6
0/02
**0/45

Silt

1
**-0/48
**-0/57
0/02
**-0/32

Sand

1
**-0/41
0/01
**-0/39

Clay

1
-0/1
**0/7

𝒔𝝆

1
*-0/14

𝒃𝝆

1

*و ** به ترتيب معنیدار در سطح يک و پنج درصد :SOM .ماده آلی خاک :pH ،اسيديته خاک :N ،نيتروژن :P ،فسفر :CEC ،ظرفيت کاتيون تبادلی:EC ،
هدايت الکتريکی :Na ،سديم :K ،پتاسيم :Ca ،کلسيم :Mg ،منيزيم :Silt ،سيلت :Sand ،شن :Clay ،رس :𝝆𝒔 ،جرم مخصوص حقيقی :𝝆𝒃 ،جرم مخصوص ظاهری

ماتریس ضریب همبستگی بین ویژگیهای خاک نشان
میدهد که  83جفت مقایسه از بین  120جفت ،در سطح احتمال
 1و  5درصد معنیدار هستند .بنابراین عالوه بر بررسی همبستگی
ساده بین آبگریزی و پارامترهای اندازهگیری شده ،میتوان از
آزمون آنالیز مولفههای اصلی ( )PCAبرای تجزیه و تحلیل دقیقتر
رابطه بین آبگریزی و پارامترها استفاده کرد .نتایج آزمون
کیسرمیرالکین ( )KMOو کرویت بارتلت برای ویژگیهای
اندازهگیری شده در جدول ( )4آورده شده است.
جدول  -4نتايج آزمون کيسرميرالکين ( )KMOو کرويت بارتلت برای
ويژگیهای اندازهگيری شده

مقدار  KMOدر مورد کفایت
نمونهگیری
آزمون کرویت بارتلت

0/77
تقریب کای-دو

2407/04

درجه آزادی

120

معنیداری

0/000

نتایج آزمون  KMOبرابر  0/77بود که نشان میدهد حجم
نمونهبرداری برای آزمون آنالیز مؤلفههای اصلی مناسب است زیرا
مقدار آن بیشتر از  0/5بهدست آمده است(.)Kaiser, 1974
همچنین نتایج آزمون کرویت بارتلت نشان میدهد رابطه بین
متغیرها معنیدار است و فرض مستقل بودن متغییر درست نیست
( )p< 0/05و آزمون  PCAمیتواند از همبستگی موازی بین
دادهها جلوگیری کند.
برای انتخاب تعداد مؤلفههای مؤثر ،مؤلفههایی انتخاب
شدند که مقدار ارزش ویژه 1آنها بیشتر از یک باشد .مقادیر ویژه
اولیه  2ویژگیهای خاک در جدول ( )5آورده شده است .تحلیل
مؤلفههای اصلی نشان میدهد که با استفاده از ماتریس بار
چرخشی مؤلفههای اصلی ،چهار مولفه اول ( PC3 ،PC2 ،PC1و
 )PC4با مقدارهای ویژه بزرگتر از یک 74/88 ،درصد از واریانس
کل را شامل میشوند (جدول .)5
جدول  -5مقدار ويژه ،سهم هر مؤلفه و واريانس تجمعی توصيف شده با

1Eigen Value

2Initial eigenvalues
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استفاده از تحليل مؤلفههای اصلی

پارامتر

PC1

PC2

PC3

PC4

مقدار ویژه

4/51

2/49

1/63

1/1

واریانس()%

34/71

19/2

12/55

8/46

واریانس تجمعی ()%

37/71

53/91

66/42

74/88

جدول  -6ضرايب مؤلفههای اصلی استخراج شده از روش چرخش واريماکس
متغییر

PC1

PC2

PC3

PC4

WDPT

0/73

-0/35

0/28

0/063

ماده آلی

0/8

0/34

0/31

-0/01

اسیدیته

-0/76

-0/01

-0/11

0/008

نیتروژن

0/7

0/34

-0/14

-0/17

فسفر

0/57

0/67

0/21

0/14

ظرفیت تبادل کاتیونی

0/17

0/08

0/81

0/17

هدایت الکتریکی

0/14

0/73

0/42

-0/13

سدیم

0/09

0/75

-0/22

0/41

پتاسیم

0/12

-0/03

0/78

-0/16

کلسیم

0/12

0/3

0/79

0/09

منیزیم

0/001

0/75

0/24

0/45

شن

-0/02

-0/11

0/05

-0/8

رس

-0/29

0/4

0/36

0/57

سیلت

0/2

-0/4

-0/3

-0/4

جرم مخصوص حقیقی

-0/09

0/3

0/12

0/3

جرم مخصوص ظاهری

-0/2

0/3

0/2

0/5

اولین مؤلفه ( 34/71 )PC1درصد از واریانس کل را شامل
میشود (جدول  .)5آبگریزی اندازهگیری شده بوسیله آزمون
 WDPTبا بار عاملی  0/73در این گروه قرار میگیرد .ماده آلی با
بار عاملی مثبت  0/8و نیتروژن با عاملی 0/7در این گروه قرار می
گیرد .همچنین اسیدیته با بار منفی قابل مالحظه ( )-0/76در این
گروه قرار میگیرد .این مولفه را میتوان آبگریزی و عوامل مؤثر بر
آن در نظر گرفت .بررسی همبستگی پیرسون نشان داد که
آبگریزی رابطه مثبت و معنیداری با ماده آلی خاک ،نیتروژن کل،
فسفر ،ظرفیت تبادل کاتیونی و کلسیم دارد .البته بررسی دقیقتر
با آزمون  PCAنشان داد که آبگریزی رابطه مثبت قوی با ماده
آلی و نیتروژن کل و رابطه منفی قوی با اسیدیته داردGao et .
) al. (2018رابطه آبگریزی با ویژگیهایی از خاک مانند اسیدیته،
ماده آلی خاک ،نیتروژن کل ،فسفر و پتاسیم قابل دسترس و
کربنات را بهوسیله آزمون  PCAبررسی کردند .نتایج تحقیق آنها
در خاکهای آبگریز تحت پوشش چمنزار نشان داد آبگریزی با
افزایش ماده آلی خاک ،نیتروژن کل و نیتروژن فراهم افزایش
مییابد اما رابطه آبگریزی با کربنات ،فسفر دردسترس ،پتاسیم
دردسترس و  pHضعیف بود Atanassova et al., (2018) .رابطه

بین ویژگیهای فیزیکو شیمیایی خاک وآزمون  WDPTرا بررسی
کردند .آنها رابطه مثبتی بین نیتروژن کل ،ظرفیت تبادل کاتیونی،
هدایت الکتریکی و آبگریزی بهدست آوردند .آنها نتیجهگیری
کردند که آبگریزی ماده آلی را در برابر تجزیه میکروبی مقاوم
میکند .بسیاری از محققان رابطه بین ماده آلی خاک و آبگریزی
را بررسی کردند ،برخی رابطهای مثبت ( Atanassova et al.
 ،)2018; Bonanomi et al., 2016برخی رابطه منفی (Mataix-
 )Solera et al., 2014و برخی از گزارشات رابطه معنیداری را
مشاهده نکردند ( ;Alanis et al., 2017; Wessolek et al., 2009
 .)Zavala et al., 2014توجیه این تناقض میتواند در ارتباط با
اهمیت بیشتر کیفیت (نوع) ماده آلی خاک نسبت به کمیت
(مقدار) ماده آلی خاک باشد زیرا ممکن است مقدار کمی از ماده
آلی خاص برای ایجاد آبگریزی شدید تا بینهایت در خاک کافی
باشد ( Atanassova and Doerr, 2011; Wallis and Horne,
.)1992; Zavala et al., 2014
اگرچه رابطه مثبتی بین آبگریزی و مقدار ماده آلی خاک
مشاهده شد اما با وجود آنکه مقدار ماده آلی خاک در خاکهای
تحت پوشش انار برابر با مقدار ماده آلی منطقه یک است و یا آنکه
مقدار ماده آلی در منطقه سه تحت کشت خرمالو باالتر از سایر
مناطق است اما در این دو منطقه کمترین آبگریزی گزارش شد.
در این مطالعه آبگریزی تحت پوشش کاج به طور قابل مالحظهای
بیشتر از دو پوشش دیگر بود .یک عامل مهم برای توجیه این
تفاوت در ارتباط با نوع پوشش گیاهی و کیفیت متفاوت ماده آلی
تولید شده از پوششهای گیاهی متفاوت است .محققان بیان
کردند پوشش گیاهی عامل اصلی کنترل آبگریزی در مناطق با
ویژگیهای همگن خاک است ( Alanis et al., 2017; Mao et
 ،)al., 2015بهویژه در شرایطی که پوشش گیاهی کاج است
( Alanis et al. (2017) .)Flores-Mangual et al., 2013وجود
آبگریزی طبیعی را در خاکهای تحت پوشش جنگل و بوتهزار در
مکزیک بررسی کردند و اظهار کردند که آبگریزی با ویژگیهای
خاک رابطه معنیداری ندارد و تنها رابطهای بین نوع پوشش
گیاهی و آبگریزی مشاهده کردند .این مورد میتواند در ارتباط با
تولید مواد آلی خاص مانند فنولها و سایر ترکیبات آروماتیک
آبگریز بوسیله کاجها و یا فرآیند پوشش دادن ذرات خاک با مواد
آبگریزی ایجاد شده بوسیله کاجها و جهتگیری خاص این
ترکیبات در اطراف ذرات خاک باشد که میتواند در برخی از
پوششهای گیاهی کامالً متفاوت باشد ( Flores-Mangual et al.,
.)2013
همچنین در ارتباط با منطقه کشت شده با خرمالو ،به طور
کلی خاکهای کشت شده در مقایسه با مناطق تحت کاربری
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جنگل آبگریزی کمتری را نشان داد و معموال آبدوست است این
مورد میتواند در ارتباط با عملیات خاکورزی (شخم زدن) و
آبیاری باشد .عملیات شخم با بهم زدن خاک سطحی باعث
جابهجایی و بهمخوردگی الیه سطحی آبگریز میشود .همچنین
در زمانی که از سیستم آبیاری استفاده میشود قبل از آنکه
خاکها خشک و آبگریز شوند آبیاری مجدد انجام میشود
(.)Hallet, 2008
اگرچه آبگریزی بیشتر در کاربریهای جنگل و مراتع
متداول است اما به دلیل برخی روشهای مدیریتی نادرست،
آبگریزی در زمینهای کشاورزی نیز رخ میدهد

( Lucas-Borja

.)et al. 2019; Garcia-Moreno et al., 2013

Ritsema et al.

) ،(2005چندین استراتژی مانند آبیاری منظم ،افزودن رس و
کاربرد سورفکتانت را برای کاهش آبگریزی در زمینهای آبگریز
تحت کشت ذکر کردند .در این مطالعه خاکها در تابستان کامالً
خشک و آبگریز میشوند .اما وجود سیستم آبیاری در منطقه سه
و برنامه آبیاری باعث میشود رطوبت خاک هیشه باالتر از مقدار
مورد نیاز برای آبگریز شدن خاک باقی بماند .البته درصد رس در
این منطقه ،با افزودن رس در زیر تاج پوشش درختان تا حد کمی
افزایش یافته است.این مورد هم میتواند آبگریزی خاک را تا حدی
کاهش دهد.
نتایج بررسی همبستگی پیرسون نشان میدهد که آبگریزی
بهطور معکوس با اسیدیته در سطح معنیداری یک درصد و با
درصد رس ،سدیم ،و جرم مخصوص ظاهری در سطح معنیداری
رابطه دارد .اما روش  PCAنشان داد که آبگریزی فقط رابطه
معنیداری منفی با اسیدیته خاک دارد و این مشخصه به عنوان
خصوصیتی مهم در کنترل آبگریزی خاک با تأثیری معکوس است.
) Bonanomi et al. (2016رابطه معنیدار منفی را بین آبگریزی
و اسیدیته خاک گزارش کردند .آنها هم رابطه معنیداری بین
آبگریزی و پارامترهای بافت خاک به دست نیاوردند.

Zheng et

) al. (2016رابطه مثبت ضعیفی بین آبگریزی و اسیدیته خاک در
خاکهای اسیدی مشاهده کردند .به هر حال آنها بیان کردند که
یک اسیدیته خنثی شرایط بهینهای را برای به حداکثر رساندن
آبگریزی خاک ایجاد نماید زیرا میتواند بر رشد و توسعه بارهای
سطحی و تغییر جهت دادن میسلها برای داشتن جهت دهی به
سمت بیرون گروههای آبدوست تأثیر بگذارد (.)Diehl, 2013
نتایج آزمون  PCAنشان داد که مقدار ماده آلی خاک و نیتروژن
کل (که پارامتری در ارتباط با ماده آلی خاک است) و اسیدیته
پارامترهایی مهمی در کنترل آبگریزی در خاکها هستند.

رابطه آبگريزی با اندازه ذرات خاک

در این مطالعه ،جهت بررسی اهمیت اندازه ذرات در ایجاد و شدت
آبگریزی 40 ،نمونه خاک با محدوده متفاوت آبگریزی (نمونه
آبدوست تا نمونه با آبگریزی شدید) انتخاب و با استفاده از الک
خشک به شش کالس مختلف تفکیک شدند .آبگریزی خاک در
نمونهی اصلی الک نشده و هر جزء اندازه ذرات بوسیله آزمون
 WDPTاندازهگیری شد .از بین  40نمونه 47/5 ،درصد از نمونهها
قابل خیس شدن بودند .در حدود  58درصد از نمونههای قابل
خیس شدن ،آبگریزی کمتر از  5ثانیه را برای همه کالسهای
اندازه ذرات نشان دادند اما سایر نمونههای قابل خیس شدن،
آبگریزی خفیف تا قوی را بهویژه در کوچکترین اندازه ذرات
( )>0/05نشان دادند .در کل ،باالترین میانگین آبگریزی در
کوچکترین کالس اندازه ذرات ( >0/05میلیمتر) اندازهگیری شد
و با افزایش اندازه ذرات مقدار  WDPTکاهش مییابد .این روند
در همه نمونههای جمعآوری شده مشاهده شد و کمترین مقدار
 WDPTدر کالس اندازه ذرات  1-2و  0/5-1میلیمتر اندازهگیری
شد (جدول  7و .)8
میانگین ) WDPT (sاندازهگیری شده در هر یک از
اندازههای ذرات در مناطق مورد مطالعه در شکل ( )1-3نشان
داده شده است .همچنین درصد فراوانی هر یک از اندازه ذرات در
مناطق مورد مطالعه در شکل ( )1-3آورده شده است .همانطور
که مشاهده میشود در تمام نمونههای جمعآوری شده ،اندازه
کوچک ذرات ( 0/05-0/125و  )0-0/05کمتر از  2درصد نمونه
خاک را تشکیل میدادند اما این اندازه ذرات بهویژه در منطقه 1
و منطقه  2با پوشش کاج بیشترین آبگریزی را نشان دادند (شکل
 .)2-3در نمونههای منطقه  1و منطقه  2در بخشی که پوشش
کاج بود میانگین آبگریزی ( )WDPTدر اندازه ذرات 0/05-0/125
بهترتیب 323/3و  289/9و در اندازه ذرات  0-0/05بهترتیب
 560/7و  690/7ثانیه بود .نمونههای جمعآوری شده از منطقه 2
در بخش های با پوشش طبیعی انار وحشی و منطقه کشت شده
 ،3میانگین آبگریزی خفیفی (به ترتیب  19/1و  (57/8در
کوچکترین اندازه ذرات را نشان دادند.
بررسی اهمیت اندازه ذرات در ایجاد و توسعه آبگریزی در
نمونههای شنی جمعآوری شده نشان دادند که کوچکترین اندازه
ذرات ( )>0/05بیشترین تأثیر را در ایجاد و شدت آبگریزی خاک
دارند و حتی در برخی از نمونههای آبدوست که قابلیت
خیسشدن را داشتند ،آبگریزی خفیفی یا قوی را نشان دادند .این
مورد در نمونه ( L6نمونه جمعآوری شده از منطقه دو ،تحت
ال مشهود است .اندازهگیری آبگریزی ()WDPT
پوشش کاج) کام ً
نشان داد که این نمونه آبدوست است اما پس از الک کردن نمونه
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و اندازهگیری آبگریزی در هر جزء ،اندازه ذرات ذرات -0/125
 0/05و کوچکتر از  0/05میلیمتر آبگریز بودند .بهویژه در اندازه
ذرات کوچکتر از  0/05میلیمتر ،آبگریزی  300ثانیه اندازهگیری
شد .اما از آنجا که این بخش از ذرات فقط بخش کوچکی از حجم

کل خاک را تشکیل میدهند (کمتر از  0/5درصد از حجم کل
نمونه خاک) بنابراین آبگریزی این بخش نتوانسته کل نمونه خاک
را تحت تأثیر قرار دهد و نمونه آبدوست است.

جدول  -7آبگريزی خاک (  )WDPTاندازهگيری شده در شش اندازه قطر ذرات ،در  19نمونه آبدوست و  10نمونه با آبگريزی خفيف
نمونه

قابل خیس
شدن

آبگریزی
خفیف

اندازه قطر ذرات

)WDPT (s

1-2

0/5-1

0/25-0/5

0/125-0/25

0/05-0/125

mm

mm

mm

mm

mm

< 0/05
mm

J5

>1

>1

>1

>1

>1

>1

20

J6

>1

>1

>1

>1

>1

>1

35

J9

>1

>1

>1

>1

>1

>1

>1

J10

>1

>1

>1

>1

>1

>1

>1

L5

>1

>1

>1

>1

>1

>1

>1

L6

>1

>1

>1

>1

>1

20

300

LP1

>1

>1

>1

>1

>1

>1

>1

LP2

>1

>1

>1

>1

>1

>1

3

LP3

>1

>1

>1

>1

>1

3

10

LP6

>1

>1

>1

>1

>1

2

4

LP7

>1

>1

>1

>1

>1

>1

>1

LP8

>1

>1

>1

>1

>1

4

10

LP10

>1

>1

>1

>1

>1

>1

>1

Kh1

>1

>1

>1

>1

>1

3

20

Kh2

>1

>1

>1

>1

>1

>1

10

Kh4

>1

>1

>1

>1

>1

>1

2

Kh5

>1

>1

>1

>1

>1

>1

40

Kh6

>1

>1

>1

>1

>1

>1

2

Kh8

>1

>1

>1

>1

>1

3

4

J2

20

5

7

10

10

20

30

J8

58

10

5

40

30

120

240

L3

50

>1

>1

>1

>1

20

180

L7

42

10

40

10

30

100

180

L8

60

10

21

10

60

60

240

کل نمونه

L10

60

15

15

6

20

58

186

LP4

23

>1

>1

>1

2

12

51

LP9

60

>1

>1

3

15

48

110

Kh3

30

>1

>1

3

>1

10

60

Kh7

60

>1

>1

3

4

22

100

 :Jمنطقه يک :J5 ،نمونه  5از منطقه يک
 :Lمنطقه دو ،پوشش کاج :L5 ،نمونه 5از منطقه دو (تحت پوشش کاج)
 :LPمنطقه دو پوشش انار :LP1 ،نمونه  1از منطقه دو (تحت پوشش انار)
 :Khمنطقه  ،3کشت شده با خرمالو :Kh1 ،نمونه يک از منطقه سه
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جدول  -8آبگريزی خاک (  )WDPTاندازهگيری شده در شش اندازه قطر ذرات در هفت نمونه آبگريز قوی ( )WDPT:60-600sو چهار نمونه با آبگريزی شديد
()WDPT: 600-3600s
نمونه

آبگریزی
قوی

آبگریزی
شدید

اندازه قطر ذرات

)WDPT (s

1-2

0/5-1

0/25-0/5

0/125-0/25

0/05-0/125

mm

mm

mm

mm

mm

< 0/05
mm

J3

100

20

2

40

30

120

240

J4

200

40

25

30

70

60

360

L2

402

10

10

2

180

420

780

L4

210

10

21

44

120

120

300

LP5

70

5

9

15

37

81

110

Kh9

120

7

14

21

20

112

212

Kh10

95

7

8

14

30

100

128

J1

2040

480

600

660

600

1380

2400

J7

1080

120

204

382

400

1500

2280

L1

1740

100

180

125

600

1260

2160

L9

1440

120

240

150

480

1840

2580

کل نمونه

 :Jمنطقه يک :J3 ،نمونه سه از منطقه يک
 :Lمنطقه دو ،پوشش کاج :L2 ،نمونه دو از منطقه دو (تحت پوشش کاج)
 :LPمنطقه دو پوشش انار :LP5 ،نمونه پنج از منطقه دو (تحت پوشش انار)
 :Khمنطقه سه ،کشت شده با خرمالو :Kh10 ،نمونه  10از منطقه سه

شکل  )1( -3تغييرات ميانگين ) WDPT (sدر هر اندازه قطر ذرات در هر يک از مناطق )2( ،درصد فراوانی هر يک از کالسهای  WDPTدر هر يک از مناطق

این نتیجه با یافتههای ) Bisdom et al. (1993هماهنگ
است .آنها در تحقیقی که انجام دادند در نمونههای آبدوست چنین
موردی را گزارش کردند و در جزء کوچک اندازه ذرات خاک
(کوچکتر از  0/053میلیمتر) آبگریزی ( 268 )WDPTو حتی
 1337ثانیه گزارش کردند در حالیکه نمونه اصلی خاک آبدوست
بود Bisdom et al. (1993) .بیان کردند آبگریزی کوچکترین
اندازه ذرات نمیتواند قابلیت خیسشدن کل نمونه خاک را تحت
تأثیر قرار دهد وقتی که سایر اندازه ذرات خاک آبدوست هستند.
آنها نتیجه گرفتند که حضور مواد آلی در این اندازه ذرات علت
آبگریزی این بخش است.

نتایج تحقیقات ) Leelamanie, (2016و
) Morillo et al. (2014نشان داد که کوچکترین اندازه ذرات
خاکهای شنی بیشترین آبگریزی را دارا هستند .اگرچه از نظر
تئوری ذرات درشتتر بهعلت سطح ویژه کمتر بیشتر مستعد
آبگریزی هستند اما بسیاری از تحقیقات بهویژه در خاکهای شنی
نشان میدهد که در هر نمونه خاک ،کوچکترین اندازه ذرات
بیشترین شدت آبگریزی را و بزرگترین اندازه ذرات کمترین
شدت آبگریزی را دارا است .البته این روند ممکن است در
خاکهای دیگر متفاوت باشد Bisdom et al. (1993) .و همکاران
بیان کردن که در خاکهای آبگریز شدید ،بهویژه خاکهای آلی،
Jimenez-

(علمی – پژوهشی)

آبگریزی شدید و تقربیاً یکنواختی در تمام اندازه ذرات مشاهده
میشود .علت این مسئله این است که در این موارد پوشش آبگریز
همه ذرات خاک را در بر گرفته است و آبگریزی خاک در تمام
اندازه ذرات مشاهده میشود و فقط ناشی از قرار گرفتن ترکیبی
از ذرات با اندازه مختلف و ویژگیهای متفاوت آبگریزی در کنار
هم نیست.

نتيجهگيری
در این تحقیق تأثیر نوع پوشش گیاهی بر وجود آبگریزی خاک
در مناطق ساحلی جنگلی و کشت شده در غرب استان گیالن
بررسی شد .بیشترین شدت آبگریزی در مناطق با پوشش کاج تدا
اندازهگیری شد و خاکها در زیر پوشش انار وحشی و تحت کشت
خرمالو آبگریزی خفیفی را نشان دادند و تقربی ًا آبدوست بودند .از
آنجا که ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی در خاکهای تحت پوشش
کاج تدا و انار وحشی در منطقه  2تقریبا مشابه بود میتوان نتیجه
گرفت که آبگریزی تحت تأثیر نوع پوشش گیاهی است .همچنین
نوع کاربری و مدیریت صحیح در کنترل آبگریزی خاک موثر است
به طوریکه عملیاتی همچون شخم ،افزودن رس و آبیاری باعث
کاهش قابل توجه آبگریزی میگردد .آبگریزی خاک پدیدهای
پیچیده است که میتواند تحت تأثیر عوامل زیادی قرار گیرد .در
این تحقیق رابطه ویژگیهای شیمیایی و فیزیکی خاک با آبگریزی
بررسی شد .نتایج آزمون تجزیه مؤلفههای اصلی نشان داد که ماده
آلی و نیتروژن کل با اثری مثبت و اسیدیته با اثری منفی مهمترین
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پارامترهای کنترلکننده آبگریزی در این خاکها هستند.
همچنین توزیع آبگریزی خاک در شش گروه اندازه ذرات ،جهت
مشخص کردن جزئی از اندازه ذرات خاک که نقش مهمتری در
شدت آبگریزی خاک دارند بررسی شد .نتایج نشان دادند اگرچه
بهطورکلی خاکهای درشت بافت نسبت به خاکهای ریز بافت
بیشتر مستعد آبگریزی هستند اما در یک خاک درشت بافت،
کوچکترین اندازه ذرات بیشترین شدت آبگریزی را دارا میباشد.
آبگریزی خاک پدیدهای است که ویژگیهای هیدرولوژیکی
خاک را تحت تأثیر قرار میدهد و اثرات محیطی قابل توجهی را
بر جای میگذارد .از آنجا که خاکهای شنی بسیار مستعد ایجاد
ابگریزی هستند و برخی از پوششهای گیاهی بهویژه کاج جزو
پوششهایی هستند که ترکیبات آبگریز را در خاک ایجاد میکنند
بنابراین در هنگام جنگلکاری این مناطق باید دقت بیشتری در
انتخاب نوع پوشش گیاهی در نظر گرفت .همانطور که مشاهده
شد نتایج این تحقیق نشان داد که نوع پوشش گیاهی مناسب
منطقه و مدیریت صحیح در قسمتها کشت شده میتواند به طور
قابل توجهی آبگریزی خاک را کاهش دهد .پوشش طبیعی منطقه
که انارهای وحشی بود باعث ایجاد آبگریزی در خاک نمیشود و
در نهایت آبگریزی خفیفی ایجاد میکند اما با انتخاب پوشش
گیاهی نامناسب آبگریزی بسیار شدیدی در خاک ایجاد شده است
که میتواند ویژگیهای هیدرولیکی خاک را تحت تأثیر قرار دهد.
"هيچگونه تعارض منافع بين نويسندگان وجود ندارد"
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