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ABSTRACT
Despite the diversity of land use in arid and semi-arid areas of the country, land use can change the soil quality
characteristics, as well as soil physical quality. The aim of this study was to investigate the effects of different
land use on soil characteristics in the Baghan watershed in the southeast of Bushehr province with an area of
about 929 square kilometers. That region has an important role in the production of agricultural products .From
the surface soil (0-20 cm) of range, croplands and orchards, 120 composite soil samples were taken. Sampling
sites were determined using the Latin hypercube technique. sand (Sa), silt (Si), clay (Cl), bulk density (ρb),
porosity (F), air content (AC), effective porosity (Φeff), macro pores (MAP), mean weight (MWD), geometry
mean of aggregate diameter (GMD), water aggregate stability (WSA), aggregate stability index (SI), relative
water content (RWC), saturated moisture (ϴS), field capacity moisture (FC), permanent wilting point (PWP)
and availaible water content (AWC) were determined by conventional methods and fractal dimension (Db) was
calculated by mass-diameter method. range, crop land and orchard land uses had significant effect (P <0.01) on
all studied characteristics except AC. Mean comparison showed that in range and crop land, among all studied
characteristics, only PWP, FC and ϴS were significantly different. In orchard, compared to range, there is a
significant increases trend in Sa, F, Φeff, MAP, MWD, GMD, WSA, SI, ،S, FC, PWP, AWC and RWC and a
significant decreases trend in Si, Cl , Ρb and Db were observed. Fitting of the linear equation to the measured
data showed that with decreasing the clay and silt and increasing the sand, the fractal dimension decreased. The
coefficients of explanation of the linear function of the fractal dimension with the percentages of sand, silt and
clay were 0.8, 0.55 and 0.82, respectively. Based on the studied characteristics, the most desirable physical
quality of soil was observed in orchard land use.
Keywords: Baghan Watershed, Different Managements, Fractal Dimension, Soil Physical Properties.
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بررسی برخی ويژگیهای فيزيکی و ارزيابی قابليت بعد فراکتالی ذرات اوليه خاک در کاربریهای مختلف
1

سميه دهقانی ،*1مهدی نادری خوراسگانی ،1احمد کريمی

 .1گروه علوم خاک ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد ،ایران.
(تاریخ دریافت -1400/6/3 :تاریخ بازنگری -1400/9/16 :تاریخ تصویب)1400/10/5 :

چکيده
باتوجهبه تنوع کاربری زمین در نواحی خشک و نیمهخشک در کشور ،نوع بهرهبرداری از زمین میتواند خصوصیات کیفی
خاک ،بهویژه کیفیت فیزیکی ،را دستخوش تغییر نماید .این پژوهش ،با هدف بررسی اثر کاربریهای مختلف اراضی بر
ویژگیهای خاک در حوضه آبخیز باغان در جنوب شرقی استان بوشهر با وسعتی حدود  929کیلومترمربع که از دیدگاه
کشاورزی دارای اهمیت میباشد ،اجرا شد .از خاک سطحی ( 0-20سانتیمتر) کاربریهای مرتع ،اراضی زراعی و باغات،
 120نمونه مرکب برداشته شد .محلهای نمونهبرداری با استفاده از تکنیک ابر مکعب التین تعیین شدند .ویژگیهای شن
( ،)Sandسیلت ( ،)siltرس ( ،)clayجرم مخصوص ظاهری ( ،)ρbتخلخل ( ،)Fتخلخل مؤثر ( ،)Φeffمنافذ درشت (،)MAP
میانگین وزنی ( )MWDو هندسی قطر خاکدانهها ( ،)GMDپایداری خاکدانهها در آب ( ،)WSAشاخص پایداری خاکدانهها
( ،)SIتخلخل تهویهای ( ،)ACآب قابلاستفاده گیاه ( ،)AWCمقدار نسبی آب ( ،)RWCنقطه پژمردگی دائمی (،)PWP
رطوبت گنجایش زراعی ( ،)FCو رطوبت اشباع ( ،)ϴSبا روشهای معمول تعیین و بعد فراکتال ( ،)Dbبه روش جرم  -قطر
محاسبه شد .کاربریهای مرتع ،زراعی و باغ بر تمام ویژگیهای موردمطالعه به جز شاخص گنجایش هوایی ) )ACاثر
معنیداری ( )P<0.01را نشان دادند .نتایج مقایسه میانگین کاربری مرتع و زراعت نشان داد که از تمام ویژگیهای
موردمطالعه فقط بر ویژگیهای  FC ،PWPو  ϴSتفاوت معنیداری داشتند .در کاربری باغ در مقایسه با کاربری مرتع
افزایشی معنیداری در  AWC ،PWP ،FC ،ϴS ،SI ،WSA ،GMD ،MWD ،MAP ،Φeff ،F ،Sandو  RWCو کاهشی
معنیداری در  ρb ،Clay ،Siltو  Dbمشاهده شد .برازش معادله خطی بر دادههای اندازهگیری شده نشان داد که با کاهش
مقدار رس و سیلت و افزایش مقدار شن ،بعد فرکتال کاهش یافت .ضرایب تبیین تابع خطی بعد فرکتال با درصد شن،
سیلت و رس به ترتیب  0/55 ،0/8و  0/82بود .بر اساس ویژگیهای موردمطالعه ،مطلوبترین کیفیت فیزیکی خاک در
کاربری باغ مشاهده شد.
واژههای کليدی :بعد فرکتالی ،حوضه آبخیز باغان ،مدیریتهای مختلف ،ویژگیهای فیزیکی خاک.

مقدمه

( ;Ayoubi et al., 2018; Babur et al., 2021; Zhao et al., 2021

خاک یکی از اصلیترین منابع طبیعی و بهعنوان یک مؤلفه اصلی
اکوسیستمهای زمینی تحت فشارهای فزایندهای قرار میگیرد (
 .)Jost et al., 2021فشار فزاینده جمعیت بر منابع طبیعی و
محیط زیست منجر به زوال کیفیت خاک و منجر به شور شدن
خاک ،تخلیه و بیابانزایی میشود (.)Zhang, 2020; Peng, 2002
تغییرات در کاربریهای زمین جهانی شده است و این نتیجه رشد
نمایی جمعیت همراه با شهرنشینی که بهمنظور حمایت از توسعه،
نیازمند تأمین مواد غذایی و سایر مواد اولیه موردنیاز میباشد
( .)Zhao et al., 2021; Macias et al., 2020اخیراً تخریب
تأثیرات بسیار مهمی مانند ازبینرفتن حاصلخیزی خاک و تنوع
زیستی و تأثیرات منفی بر تولید محصوالت کشاورزی میگذارد

 .)Maximillian et al., 2019ارزیابی خصوصیات خاک در اثر
تبدیل منابع طبیعی به زمینهای کشاورزی در تشخیص تغییرات
اولیه در کیفیت خاک بسیار مهم میباشد ( ;Nunes et al., 2011
 .)Akinde et al., 2020کیفیت خاک که در ارزیابی میزان تخریب
اراضی یا اصالح و تعیین نوع فعالیتهای مدیریتی برای کاربری
پایدار اراضی اهمیت دارد ،معموالً از سه جنبه شیمیایی ،فیزیکی
و زیستی موردتوجه قرار میگیرد .تغییر کاربری اراضی و شیوه-
های مدیریتی زمین عالوه بر تأثیر فراوانی که بر ویژگیهای خاک
دارد ،میتواند منجر به ازدسترفتن بسیاری از کاربردهای خاک
شود ( .)Molaei et al., 2020باتوجهبه این که ویژگیهای خاک
به طور مداوم تحتتأثیر استفاده از زمین قرار میگیرند مطالعاتی

* نویسنده مسئول:

somayehdehghany@yahoo.com

(علمی  -پژوهشی)

در مورد تغییر ،تحول و تغییرات ویژگیهای خاک و در نهایت
تخریب خاک به دنبال تغییر کاربری و کشت طوالنیمدت
صورتگرفته است ( Zhao et al., 2021; Zhang, 2020; Jost et
al., 2021; Taghipour et al., 2015 and Mehmandoost et al.,
 Akinde et al (2020) . )2018بهمنظور بررسی تغییرات برخی

ویژگیهای خاک تحت کاربریهای مختلف کشاورزی نشان دادند
کشت مداوم منجر به کاهش ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک
میشود ،درحالیکه جنگلکاری و کشت محصوالت درختی،
خواص خاک را بهتر حفظ میکند .نتایج )Molaei et al (2020
بهمنظور تأثیر چهار کاربری جنگل بکر ،باغ گردو ،زمین کشاورزی
و جنگل تخریب شده در منطقه بازفت چهارمحالوبختیاری تأثیر
معنیدار تغییر کاربری روی تمام ویژگیهای مورد بررسی (درصد
شن ،درصد رس ،میانگین وزنی قطر خاکدانه ،تخلخل کل ،جرم
مخصوص ظاهری خاک ،اسیدیته ،قابلیت هدایت الکتریکی و
کربنات کلسیم) بهغیراز درصد سیلت را نشان داد .همچنین
تخریب جنگل موجب کاهش شدید کیفیت خاک شد .بااینوجود
تغییر کاربری از کشاورزی به باغ گردو منجر به بهبود کیفیت
خاک شد .نتایج ) Riahi et al (2016نشان داد که چگالی ظاهری،
کربنات کلسیم ،اسیدیته و میزان درصد شن خاک طی تغییر
کاربری جنگل به مرتع و زراعت افزایش و تخلخل خاک ،ظرفیت
تبادل کاتیونی ،میزان درصد سیلت و رس خاک و میزان ماده آلی
کاهشیافته است.
توزیع اندازه ذرات خاک ،یکی از ویژگیهای فیزیکی مهم
خاک است که بسیاری از ویژگیهای شیمیایی ،فیزیکی و زیستی
بهصورت مستقیم و غیرمستقیم به آن مرتبط است .عالوه بر
خصوصیاتی مانند نفوذپذیری خاک ،تغییر کاربری اراضی و
فرسایش خاک نیز سبب تغییر توزیع اندازه ذرات خاکها می-
شوند .اگرچه ممکن است که سبب تغییر در کالس بافتی خاک
نشوند ( .)Kakeh et al., 2015بعد فرکتال شاخص مناسبی برای
درک بهتر و بیان چگونگی توزیع اندازه ذرات با حداقل تعداد
مؤلفههای موردنیاز برای تعیین آن است ( Filgueira et al.,
 .)2003هندسه فرکتالی ایدههایی جدید برای توصیف ریاضی بی
نظمی و ناهمگنی زیاد در محیطهای متخلخل مانند خاک را
فراهم میکند .هندسه فرکتالی ،هندسهای بسیار پیچیده است که
در سرتاسر محدودهای وسیع از مقیاسها به طور آماری تکرار شده
و باعث افزایش مقیاس تغییرناپذیری میگردد .تغییرپذیری در
محیطهای متخلخلی همچون محیط غیرهمگن خاک ،باید از
طریق بُعدهای فرکتالی که در مقیاسهای مختلف متفاوت
هستند ،موردمطالعه قرار گیرد ( .)Lee, 2002مفهوم فرکتالی
توزیع اندازه ذرات خاک متکی بر وجود یک رابطه توانی بین تعداد
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و قطر ذرات است و معموالً بهصورت تعداد تجمعی ذرات بزرگتر
از یک اندازه معین در مقابل قطر ذرات نشان داده میشود ( Xiao
 .)et al., 2014شکل دیگری از بیان توزیع فرکتالی ذرات بهوسیله
برخی محققین ارائه شده است که جرم تجمعی ذرات کوچکتر
از یک اندازه معین در مقابل قطر ذرات ترسیم میشود .برایناساس
( Tyler and Wheatcraft )1992مدل فرکتالی را بر پایه جرم
ذرات اولیه خاک توسعه دادند .آنها با فرض ثابت بودن جرم ویژه
ذرات ،رابطه تعداد  -اندازه را بهصورت جرم تجمعی ذرات
کوچکتر از یک اندازه معین بیان کردند .بعد فرکتال ذرات اولیه
خاک را میتوان با استفاده از روابط متفاوتی محاسبه نمود .برای
تعیین بعد فرکتال ذرات اولیه خاک باید اساساً ،دادههای منحنی
جرم  -زمان نتایج هیدرومتری یا جرم  -قطر منحنی دانهبندی
خاک در دست باشد .با برازش منحنی به دو روش خطی و
غیرخطی مقدار بعد فرکتال استخراج میشود .بعد فرکتال
مستخرج از ذرات اولیه خاک در بازه  3-0قرار میگیرد
( .)Filgueira et al., 2006هرچه مقدار بعد فرکتالی بزرگتر باشد،
نشاندهندة پراکندگی بیشتر ذرات خاک است و در نتیجه ،مقدار
ذرات با اندازة کوچکتر بیشتر میباشند .بعد فرکتال ذرات اولیه
خاک با افزایش درصد رس و گاهی سیلت خاک بهصورت
غیرخطی افزایش و با افزایش درصد شن خاک بهصورت خطی
کاهش مییابد ( .)Su et al., 2003در برخی مطالعات ،سامانه
زراعی تأثیر معنیداری بر بعد فراکتالی نشان داده است ( Ataee
.)and Gorji., 2015
) Ataee and Gorji (2015دریافتند بعد فراکتالی خاکدانه-
ها عامل گویایی در انعکاس تأثیر اقدامات مدیریتی بر توزیع اندازه
خاکدانهها میباشد .خاکدانههای پایدار و در نتیجه بعد فراکتالی
کمتر در مزارعی مشاهده شد که در آنها مدیریتهای مناسب
همانند افزودن کود دامی ،کاهش عملیات خاکورزی و مدیریت
نظام تناوب حاکم است .در مقابل خاکدانههای ناپایدار،
خردشوندگی بیشتر و بعد فراکتالی بزرگتر خاکدانهها،
منعکسکننده شرایط نا به سامان مدیریتی همانند خاکورزی
متراکم و شدید ،شخم در جهت شیب و مدیریت نادرست بقایای
گیاهی میباشد.
ازآنجاییکه شاخصهای کیفیت خاک و مقادیر آنها و
حفظ و نگهداری حاصلخیزی و محصول دهی خاک باتوجهبه
شرایط منطقهای متفاوت میباشند؛ درک مکانیزم تغییر کاربری
های مختلف روی کیفیت خاک میتواند بهعنوان راهکاری مناسب
برای تصمیمگیری در مدیریت کاربری اراضی در مناطق مشابه
باشد .منطقه موردمطالعه از دیدگاه فعالیتهای کشاورزی و تراکم
جمعیتی بااهمیت به شمار میرود و برخی کشاورزان منطقه برای
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امرارمعاش خود ،اراضی شیبدار منطقه مرتعی را با تغییر کاربری
به دیمزارهای غالت ،مرکبات و نخیالت تبدیل کردهاند .باتوجهبه
مطالب ذکر شده و با شناخت عمیق از اثرات تغییر کاربری اراضی
یک منطقه میتوان برنامههای مدیریتی و آمایش سرزمین انواع
اکوسیستمهای آن منطقه را طراحی کرد و جهت بازسازی اصولی
و احیای اکوسیستمهای تخریب شده و ضعیف اقدام نمایند؛ لذا
در این تحقیق کوشش شد تغییرات برخی از ویژگیهای مهم
کیفیت خاک بررسی و قابلیت بعد فرکتال در تعیین اثر مدیریت
و کاربریهای مختلف موردمطالعه قرار گیرد.

باغان رودخانه اصلی زیر حوضه باغان است که از شرق به غرب
جریان دارد .طول رودخانه  70کیلومتر و شیب متوسط بستر
حوضه  15/4درصد میباشد .این منطقه از دیدگاه زمینشناسی
دارای سنگهای مقاوم آهکی و دولومیت سازندهای آسماری -
جهرم ،سروک ،فهلیان و کنگلومرای بختیاری میباشد .ارتفاع
متوسط منطقه از سطح دریا  867متر میباشد .رژیم رطوبتی
خاک اریدیک 1ضعیف تا زریک 2و رژیم حرارتی خاک
هایپرترمیک3و متوسط بارندگی ساالنه  242میلیمتر میباشد
(.)Banaei, 1998
نمونهبرداری و تجزيه فيزيکی و شيميايی نمونههای خاک

مواد و روشها
موقعيت منطقه موردمطالعه

حوضه آبخیز باغان در جنوب شرقی استان بوشهر و در 90
کیلومتری شرق شهرستان خورموج واقع شده است .این حوضه با
وسعت  929کیلومترمربع دارای مختصات  580000تا 640000
متر طول شرقی و  3070000تا  3125000متر عرض شمالی
میباشد (شکل  .)1حوضه موردمطالعه باغان از شمال به کوههای
سرخان و زیرکوه ،از شمال غرب به کوه سرچشمه ،از غرب به
کوههای احمد سلمان و گجهر و از سمت شرق و جنوب شرق به
کوههای بیخو و ارتفاعات سرکان محدود میگردد .رودخانه فصلی

موقعیت نقاط نمونهبرداری خاک به روش ابرمکعب التین 4و با
استفاده از نقشههای کاربری ،خاک ،مدل رقومی ارتفاعی ،زمین-
شناسی در محیط نرمافزار  ،Rمشخص شد ( Roudier et al.,
 .)2013کاربری اراضی در حوضه آبخیز باغان شامل مرتع ،زراعت
دیم (غالت) و باغ (مرکبات و نخل) بودند 63 .نمونه از خاک
سطحی مراتع 33 ،نمونه از اراضی زراعی و  24نمونه از باغات
بهصورت مرکب بهطوریکه یک نمونه از مرکز و چهار نمونه به
فاصله  30متر از مرکز در چهار جهت اصلی جغرافیایی (شکل )2
از عمق صفر تا  20سانتیمتر با یک بیلچه از جنس پلیاتیلن
برداشته شد (.)Yang, et al., 2016 and Li et al., 2016

شکل  -1موقعيت منطقه موردمطالعه و مکانهای نمونهبرداری در کاربریهای مختلف حوضه آبخيز
باغان ،استان بوشهر و کشور

درصد شن ،رس و سیلت به روش هیدرومتری (بایکوس،
 ،)1962چگالی ظاهری ( )ρbخاک توسط استوانه نمونهبرداری
(کلوت و دایرکون )1986 ،و تخلخل کل ( )Fاز رابطه  1محاسبه
شد (:)Miller and Keeney., 1992
1 Aridic
2 xeric
3 Hyper Thermic
4 Latin Hypercube

(رابطه )1

ρ

)F = 1 − ( b
ρs

که در آن ρb :جرم مخصوص ظاهری خاک و  ρsجرم
مخصوص حقیقی خاک بر حسب مگاگرم بر مترمکعب و  Fتخلخل
کل خاک است .میانگین وزنی  )MWD(5و میانگین هندسی قطر
5 Mean Weight Diameter
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خاکدانهها )GMD( 1با استفاده از روش الک تر محاسبه شد .برای
این منظور هر یک از نمونههای خاک از الک  4میلیمتر عبور داده
و  50گرم آن توزین و بر روی سری الکهای  0/25 ،0/5 ،1 ،2و
 0/05میلیمتر ریخته شد .برای جلوگیری از تخریب خاکدانهها
ابتدا با آبفشان خاک را مرطوب ،سپس الکها برای مدت 5
دقیقه در آب غوطهور خواهند شد .الکها  40دور در دقیقه به
مدت  5دقیقه حدود  3سانتیمتر در آب باال و پایین رفته و مواد
باقیمانده روی الکها در آون در دمای  50درجه سانتیگراد
خشک شد .سپس وزن خشک خاکدانهها بر روی هر الک محاسبه
و به کمک روابط  2و  MWD 3محاسبه شد ( Kemper and
 .)Rosenau., 1986برخی محققان ترجیح میدهند از میانگین
هندسی قطر خاکدانهها ( )GMDبهجای MWDبرای ارزیابی
ساختمان خاک استفاده کنند ،چون در بسیاری از موارد ،توزیع
اندازه خاکدانهها ،یک توزیع لگ  -نرمال (نیمه لگاریتمی) است
( )Kemper and Rosenau.,1986ازاینرو  GMDمطابق رابطه 3
محاسبه شد.
𝑖̅𝑥 MWD = ∑𝑛𝑖=1 𝑤𝑖.
(رابطه )2
(رابطه )3

]

(∑n
i=1 wi .log xi
(∑n
)i=1 wi

[ GMD = exp

که در آنها 𝑥̅𝑖 :میانگین قطر خاکدانهها بر روی هر الک
(میانگین قطر سوراخ های الک باالیی و پایینی برحسب میلی متر)
و  wiنسبت وزنی خاکدانهها روی هر الک به وزن نمونه خاک در
ابتدای آزمایش پس از کسر ذرات شن و سنگ ریزه میباشد که از
فرمول زیر محاسبه شد:
(رابطه)4

) ∗ 100

)𝑠( 𝑖𝑤w𝑖 −

( = wi

𝑛∑𝑤𝑡 −
)𝑠( 𝑖𝑤 𝑖=1

که در آن wi :وزن ذرات باقیمانده در دامنه  wi (s) ، iوزن
ذرات شن و سنگریزه در دامنه  iو  wtوزن آون  -خشک خاک
میباشد.
2
درصد خاکدانههای پایدار در آب ( )WSAنیز همان درصد
خاکدانههای بزرگتر از  2میلیمتر یا خاکدانههای درشت تعریف
شده است که با تعیین نسبت این خاکدانهها به وزن کل نمونه
خاک محاسبه شد (.)Sing and Khera., 2009
شاخص پایداری ( )SIاز رابطه  5محاسبه شد.
1∙72× O∙C

(رابطه )5
که در آن O.C :درصد کربن آلی خاک و ()Silt+Clay
0 ≤ SI ≤ 100

× 100

Silt+Clay

= SI

1 Geometric Mean Diameter
2 Water Stable Aggregate
3 Field Capacity
4 Permanent Wilting Point
5 Pore Efficiency
6 Macro Pore
7 Air Content
8 Availaible Water Content

مجموع درصد سیلت و رس در نمونه میباشد .ظرفیت زراعی،3
نقطه پژمردگی دایم ،4تخلخل مؤثر ،5تخلخل درشت ،6گنجایش
هوایی (تخلخل تهویهای) ،7گنجایش آب قابلاستفاده گیاه،8
گنجایش نسبی آب9با استفاده از دستگاه جعبه شنی 10و محفظه
فشاری 11و ترسیم منحنی مشخصه رطوبتی خاک12تعیین شد.
منحنی مشخصه رطوبتی بهصورت رطوبت حجمی خاک در برابر
لگاریتم مکش خاک رسم میگردد .ابتدا رطوبت را در مکشهای
صفر 50 ،20 ،و  100سانتیمتر بهوسیله دستگاه Sand box
(اندازهگیری میزان رطوبت در محدوده اشباع تا  0/1بار) و در
مکشهای  10000 ،5000 ،300و  15000سانتیمتر با استفاده
از محفظه فشاری (اندازهگیری رطوبت تحت مکش  0/3تا  15بار)
تعیین و سپس با ضرب مقادیر رطوبت وزنی در چگالی ظاهری
خاک ،درصد رطوبت حجمی در مکشهای تعیین شده به دست
آمد .ظرفیت زراعی مزرعه ( )FCرطوبت خاک در مکش  33کیلو
پاسکال ( 0/3بار) و پژمردگی دایم ( )PWPرطوبت در مکش
 1500کیلوپاسکال (مکش  15بار) محاسبه شد .تخلخل مؤثر
خاک )Φeff( 13نیز از تفاضل تخلخل کل خاک ( )Fاز رطوبت
حجمی در ظرفیت زراعی مزرعه ( ،)FCگنجایش هوایی ( )ACاز
تفاضل رطوبت اشباع خاک در مکش صفر ( )Ɵsاز رطوبت حجمی
در مکش  100سانتیمتر ( 0/1بار) ،تخلخل درشت(14حجم منافذ
درشت خاک که قطر بزرگتر از  0/3میلیمتر است) از تفاضل
رطوبت در نقطه اشباع و رطوبت حجمی خاک در مکش 10
سانتیمتر ،ظرفیت زراعی نسبی ( )RFCیا شاخص گنجایش
نسبی آب ( )RWCاز تقسیم رطوبت زراعی (مکش  0/3بار) بر
رطوبت اشباع خاک ( ،)Reynolds et al., 2009شاخص گنجایش
هوایی ( )ACاز تفاضل رطوبت اشباع خاک و رطوبت ظرفیت
زراعی و آب قابلاستفاده ( )AWCاز تفاضل رطوبت در نقاط
گنجایش زراعی (مکش  0/3بار) و پژمردگی دائم (مکش  15بار)
تعیین شد.
محاسبه بعد فراکتال به روش جرم  -قطر

بعد فرکتال ذرات اولیه خاک شاخص فیزیکی مناسبی برای
توصیف توزیع اندازه ذرات خاک بوده است .بهمنظور محاسبه آن،
در این روش ابتدا توزیع اندازه ذرات در زمانهای ،1/5 ،1 ،0/67
 1440 ،510 ،180 120 ،60 ،25 ،6 ،3دقیقه با هیدرومتر H
 152قرائت شدند ( .)Gee and Bauder.,1986سپس دادههای
هیدرومتری به دادههای کسر تجمعی جرم  -قطر تبدیل شدند.
9 Relative Water Content
10 Sand box
11 Pressure Plate
12 Soil Moisture Chracteristic Curve
13 effective porosity
14 Macro Pore
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قطر ذرات در زمانهای قرائت هیدرومتر از رابطة زیر محاسبه شد.
(رابطه)6

𝐿×𝜗×30
)𝑡×) 𝑤𝜌(980×(𝜌𝑆 −

√=𝑑

که در آن d :قطر ذره برحسب میلیمتر L ،عمق مؤثر
هیدرومتر برحسب سانتیمتر Ʋ ،ویسکوزیته برحسب سانتی پواز،
 ρSجرم ویژه حقیقی خاک برحسب گرم بر سانتیمتر مکعبρW ،
چگالی آب و  tزمان تهنشینی بر حسب دقیقه است .عمق مؤثر
هیدرومتر ( )Lاز رابطه زیر محاسبه شد:
)𝐷𝑌𝐻 × 𝐿 = 16.3 − (.164
(رابطه )7
که در آن  HYDعدد واقعی هیدرومتر بعد از اعمال تصحیح
کالگون است.
سپس برای محاسبه بعد فراکتال از رابطه زیر استفاده شد
(.)Tyler and Wheatcraft., 1992; Filgueira et al., 2006
)𝑅 < 𝑟(𝑀
𝐷𝑅 3−
(رابطه)8
) (=
𝑈𝑅

𝑇𝑀

که در آن 𝑀(𝑟 < 𝑅):جرم ذرات خاک با شعاع کمتر از R

و 𝑇𝑀جرم کل ذرات خاک با شعاع کمتر از  RUاست RU .باالترین
شعاع ذرات با رفتار فرکتالی و  Dبعد فراکتالی ذرات است .با
لگاریتمگیری از دو طرف معادله فوق معادله زیر بدست می-
آید(.)Filgueira et al., 2006
)𝑅<𝑟(𝑀
𝑅
𝑔𝑜𝐿
= (3 − 𝐷) log
(رابطه )9
𝑇𝑀
𝑈𝑅
𝑅
)𝑅<𝑟(𝑀
برای هر نمونه خاک 𝑀 𝑔𝑜𝐿 در برابر 𝑅  logترسیم
𝑈
𝑇
شد .سپس بعد فراکتالی در محدوده خطی پراکنش نقاط با برازش
رابطه فوق تعیین شد که همان شیب خط است .شیب خط در
این محدوده ( )Sبرابراست با:
𝐷𝑆 =3−
(رابطه )10

نتايج و بحث
خالصه آماری

خالصه آماری (کمترین ،بیشترین ،میانگین و ضریب تغییرات)
برخی ویژگیهای فیزیکی خاک منطقه موردمطالعه در سه
کاربری مرتع ،کشت دیم و باغات آبی در جدول  1نشاندادهشده
است .کالسهای بافت خاک باتوجهبه میانگین و محدوده درصد
شن ،سیلت و رس ،عبارتاند از چهار کالس Sandy ،Loam
 Loamy Sand ،Loamو  Silty Loamو در بیشتر نقاط Sandy
 loamغالب بود .بهطورکلی در بین متغیرهای موردمطالعه
کمترین ضریب تغییرات ( )CVدر کاربری مرتع ،زراعت و باغ به
ترتیب مربوط به درصد رطوبت اشباع ( ،)ϴSجرم مخصوص
ظاهری خاک ( )ρbو نقطه پژمردگی دایم ( )PWPو بیشترین
مقدار  CVبه ترتیب مربوط به  WSA ،WSAو درصد سیلت
خاک میباشد CV .نشاندهنده تغییرپذیری یک ویژگی میباشد
بهطوریکه هرچه مقدار  CVکمتر باشد نشاندهنده این است که

آن ویژگی از توزیع یکنواختی برخوردار است .کالس تغییرپذیری
ضریب تغییرات بر اساس معیار ارائه شده بهوسیله Wilding
) (1985بدین صورت بهدستآمده است که اگر ضریب تغییرات
کمتر از  15درصد باشد در کالس تغییرپذیری کم و اگر ضریب
تغییرات بین  15تا  35درصد باشد در کالس تغییرپذیری متوسط
و اگر ضریب تغییرات بیشتر از  35درصد باشد در کالس
تغییرپذیری زیاد قرار میگیرد .برایناساس در کاربری مرتع
 WSAو در کاربری زراعی  SI ،WSAو در کاربری باغی  Siltدر
کالس تغییرپذیری زیاد و سایر ویژگیها در کالس تغییرپذیری
کم و متوسط قرار میگیرند.
نتايج تجزيه واريانس

نتایج حاصل از تجزیه واریانس دادهها به جز شاخص گنجایش
هوایی ( )ACبر سایر ویژگیهای فیزیکی ( ،Clay ،Silt ،Sand
،SI ،WSA ،GMD ،MWD ،MacroPore ،Φeff ،AFP ، F ،ρb
 FC ،PWP ،RWC ،AWCو  ϴSو  )Dbاختالف معنیداری
( )P<.01بین کاربریهای مختلف را نشان داد (جدول  .)2تغییر
کاربری اراضی یکی از اقداماتی است که میتواند بر کیفیت خاک
تأثیرگذار باشد .تأثیر نوع کاربری اراضی بر نحوة عملکرد خاک در
اکوسیستم ،از طریق مطالعه و ارزیابی تغییرات شاخصهای
کیفیت خاک امکانپذیر است .انتخاب ویژگیهایی که بتواند
بیانگر کیفیت خاک باشد از اهمیت باالیی برخوردار است .در
بررسی ویژگیهای فیزیکی ،وضعیت فیزیکی خاک در ارزیابی
کیفیت از اهمیت باالیی برخوردار است .میانگین برخی ویژگی-
های فیزیکی خاک تحت کاربریهای مختلف (مرتع ،زراعت و باغ)
با استفاده از آزمون دانکن در جدول  2نشاندادهشده است.
توزيع اندازه ذرات

مطابق نتایج در جدول  ،2کاربریهای زراعی و غیرزراعی علیرغم
تفاوت در کاربری دارای کالس بافتی ( )Sandy Loamیکسان
بودند .تغییر کاربری از مرتع به زراعت تأثیر معنیداری بر درصد
شن ،سیلت و رس نداشت درحالیکه میانگین درصد شن ،سیلت
خاک در کاربری باغ با دیگر کاربریها تفاوت معنیداری را نشان
داد Khormali and Shamsi (2009) .نیز گزارش کردند که در
کاربری باغات موردمطالعه آنها کاهش رس قابلتوجه بوده است.
نتایج ) Riahi et al (2016در اراضی جنگلی مازندران و
) Martinez-Mena et al (2008در خاکهای جنوب شرقی اسپانیا
در کاهش ذرات سیلت و رس با نتایج این تحقیق همخوانی
دارد Niknahad gharmakher and maramaei (2011) .گزارش
کردند در اثر تغییر کاربری اراضی ،بافت خاک از شنی رسی لومی
در اراضی جنگلی به شنی لومی در اراضی مرتعی و زراعی
تغییریافته است Ajami (2007) .نیز تغییر بافت خاک از لومی
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رسی سیلتی در کاربری جنگل به بافت سبکتر لوم سیلتی را در
جدول  -1خالصه آماری ويژگیهای فيزيکی در کاربری مرتع ( 64نمونه) ،زراعت ( 34نمونه) و باغ ( 23نمونه).
مرتع

باغ

زراعت

متغیر

Min.

.Max

Mean

CV

Min

Max

Mean

CV

Min

Max

Mean

CV

*Sand

34
16
12
1/30
35/8
0/04
0/002
0/40
0/32
2/00
0/63
0/11
0/02
0/44
0/08
0/20
0/37
2/6

72
46
26
1/70
50/9
0/22
0/006
1/00
0/99
23/00
4/64
0/25
0/16
0/70
0/20
0/28
0/46
2/81

56/81
24/89
18/2
1/52
42/5
0/12
0/0043
0/69
0/60
10/45
2/47
0/18
0/11
0/58
0/14
0/25
0/43
2/71

14/6
31/5
25
6/7
9/1
34/2
27/35
14/9
22/3
53/9
34/6
14/7
27/8
8/7
19/2
8/2
5/0
14/2

44
12
12
1/4
38/9
0/1
0/003
0/4
0/3
1/3
0/7
0/1
0/0
0/4
0/1
0/2
0/4
2/6

72
40
25
1/6
47/1
0/3
0/008
1
1
21/8
4/6
0/2
0/2
0/7
0/1
0/3
0/5
2/79

59/1
24/4
16/5
1/55
41/5
0/2
0/0048
0/6
0/6
10/4
2/0
0/2
0/1
0/6
0/1
0/2
0/4
2/69

13/2
31/2
24/8
3/5
6/9
21/6
29/29
20/4
25/5
57/6
42/8
19/5
23/0
12/0
8/6
10/3
6/4
12/1

40
10
12
1
36/6
0/0
0/0/007
0/6
0/6
9/1
3/5
0/1
0/1
0/5
0/1
0/3
0/4
2/52

77
44
21
1/6
57
0/3
0/009
1/1
0/8
28/8
7/8
0/2
0/2
0/7
0/2
0/3
0/5
2/68

65/9
19/1
14/9
1/3
50/9
0/2
0/008
0/9
0/7
22/7
5/7
0/2
0/1
0/6
0/2
0/3
0/5
2/63

12/2
36/9
18
12/3
12/6
32/5
7/64
15/9
9/5
20/5
20/0
19/2
17/0
8/6
6/5
6/7
7/2
12/7

Silt
Clay
ρb
F
Φeff
MAC.P
MWD
GMD
WSA
SI
AC
AWC
RWC
PWP
FC
ϴS
Db

* ϴS ، FC ،PWP ،RWC ،AWC،AC ،SI ،WSA ،GMD ، MWD ،MacPore ،Φeff ،F ،ρb ،Clay ،Silt ،Sandو : Dbبه ترتیب برابر است با درصد شن ،درصد سیلت ،درصد رس،
جرم مخصوص ظاهری ،تخلخل کل ،تخلخل موثر ،خلل و فرج درشت ،میانگین وزنی قطر خاکدانه ،میانگین هندسی قطر خاکدانه ،پایداری خاکدانه در آب ،شاخص پایداری،
گنجایش هوایی ،گنجایش آب قابلاستفاده ،گنجایش نسبی ،نقطه پژمردگی دایمی ،ظرفیت زراعی  ،رطوبت اشباع و بعد فرکتال.
جدول  -2مقايسه ميانگين برخی ويژگیهای فيزيکی خاک تحت کاربریهای مختلف با استفاده از آزمون دانکن
تجزیه واریانس

مقایسه میانگین در کاربری
ویژگی فیزیکی

واحد

مرتع

زراعت

باغ

میانگین مجذور مربعات

خطا

Sand

%
%
%

Pb

mg.m-3

56/8b
24/889 a
18/2 a
1/52 a
42/5 b
0/17b
0/0042 b
0/69 b
0/61 b
10/4 b
2/46 b
0/17 a
0/1b
0/58 b
0/137 b
0/24 b
0/42 b
2/71 a

59/1b
24/353a
16/5ab
1/55 a
41/3 b
0/18b
0/004b
0/64b
0/60b
9/84b
2/03b
0/178a
0/1160b
0/56b
0/10c
0/22c
0/40c
2/69 a

65/8 a
19/1 b
14/9 b
1/30 b
50/9 a
0/21 a
0/008a
0/88 a
0/68 a
22/69 a
5/69 a
0/18 a
0/13 a
0/62 a
0/16 a
0/29a
0/47 a
2/63 b

**691/67
**291/6
**101/32
**0/53
**735/6
**0/01
**0/00017
**0/43183
*0/05667
**1446/092
**10/43
0/00018 ns
**0/00414
**0/02418
**0/02014
**0/03345
**0/03803
**0/058

65/700
58/2
17/2
0/01043
16/1
0/002
0/000001
0/01423
0/01705
31/836
0/843
0/00093
0/00078
0/00319
0/00041
0/00044
0/00065
0/003

1b

0/8 c

1/9 a

**9

0/01

Silt
Clay
F

%

Φeff

cm3.cm-3

MAC.P

cm3.cm-3

MWD

mm

GMD

mm

WSA

%
%

AC

cm3.cm-3

AWC

cm3.cm-3

SI

3

RWC

-3

cm .cm

PWP

cm3.cm-3

FC

cm3.cm-3

ϴS

%

D

-

OM

%

 ϴS ، ϴFC ،ϴPWP ،RWC ،AWC،AC ،SI ،WSA ،GMD ، MWD ،MacPore ،Φeff ،F ،ρb ،Clay ،Silt ،Sandو  : OMبه ترتیب برابر است با درصد شن ،درصد سیلت ،درصد
رس ،جرم مخصوص ظاهری ،تخلخل کل ،تخلخل مؤثر ،خللوفرج درشت ،میانگین وزنی قطر خاکدانه ،میانگین هندسی قطر خاکدانه ،پایداری خاکدانه در آب ،شاخص پایداری،
گنجایش هوایی ،گنجایش آب قابلاستفاده ،گنجایش نسبی ،نقطه پژمردگی دایمی ،ظرفیت زراعی ،رطوبت اشباع ،بعد فرکتال و ماده آلی.
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کاربری زراعی در مقایسه با کاربری جنگل را گزارش نمود و دلیل
آن را فرسایش و ازبینرفتن الیههای سطحی و رخنمون شدن
الیههای عمقی در کاربری زراعی دانست .خاکورزی در شرایط
اقلیمی خشک و نیمهخشک ،فرسایش خاک را افزایش و موجب
جداسازی ذرات خاک بهویژه ذرات رس و سیلت و در نتیجه
شستشو و انتقال به مناطق پاییندست خاک سبب کاهش درصد
ذرات (سیلت و رس) در کاربری کشاورزی میشود ( Celik,
 Gholam et al (2016) .)2005با مقایسه ویژگیهای خاک در سه
کاربری ،مرتع ،جنگل و اراضی زراعی در منطقه بانه استان
کردستان ،نتیجهگیری کردند که تغییر کاربری بر بافت خاک مؤثر
نبوده است.
جرم مخصوص ظاهری

بیشترین مقدار جرم مخصوص ظاهری ( 1/54و  )1/58در مراتع
و کاربری زراعی منطقه مشاهده شد .علت باال بودن جرم مخصوص
ظاهری ممکن است خاکورزی و ترافیک دام و ماشینآالت در
این کاربریها و کمشدن ماده آلی خاک دانست که این افزایش
میتواند سبب محدودیتهایی در رشد ریشه گیاهان و حرکت هوا
و آب در خاک شود و ممکن است منجر به عمق کم ریشه گیاهان
و رشد ضعیف آنها شده و بر راندمان محصوالت تأثیر گذاشته و
پوشش گیاهی موجود جهت حافظت خاک در برابر فرسایش را
کاهش دهد .برخی محققین کاهش مواد آلی را باعث افزایش جرم
مخصوص ظاهری و کاهش تخلخل و در نتیجه کاهش پایداری
خاکدانهای شده و میزان نگهداشت آب در خاک کاهش مییابد
( .)Celik, 2005کاربری باغ در مقایسه با مرتع و زراعت به ترتیب
به میزان  14و  16درصد کاهش معنیدار جرم مخصوص ظاهری
خاک را نشان داد .نتایج این پژوهش (جدول  )3همبستگی منفی
بین  ρbو  )-0/49( OMرا نشان میدهد .افزایش ماده آلی و مقدار
رس ،موجب بهبود ساختمان خاک و بهتبع آن ،افزایش تخلخل
کل خاک و کاهش جرم مخصوص ظاهری میشود Amirinejad
) Lal (1987) .)et al (2018نیز همبستگی باالیی بین جرم
مخصوص ظاهری و مقدار ماده آلی خاک گزارش کرد.
تخلخل کل ،مؤثر و درشت خاک

اندازهگیری ویژگیهای منفذی برای تعیین ویژگیهای ساختمانی
خاک بسیار مهم هستند ،زیرا عوامل بسیاری را تحتتأثیر قرار
میدهند .میانگین تخلخل کل خاک ( )Fدر کاربری باغ اختالف
معنیداری را نشان داد بهطوریکه با کاهش جرم مخصوص
ظاهری در کاربری باغ افزایش در تخلخل خاک مشاهده شد

(جدول  .)2برخی محققین پایداری خاکدانهها و مقدار خللوفرج
بیشتر را به مقدار کربن آلی خاک نسبت دادهاند ( Zou et al.,
 .)2008کاربری اراضی و اعمال مدیریتی مانند خاکورزی همگی
خللوفرج درشت و پیوستگی شبکهای آنها را تحتتأثیر قرار می-
دهند ( .)Zhou et al., 2008بیشترین جرم مخصوص ( 1/5و
 )1/55میلیگرم بر مترمکعب و کمترین درصد تخلخل کل (42/5
و  )41/3در مراتع و زراعت مشاهده شد .احتماالً در کاربری مرتع
و زراعت نسبت به باغ با فرسایش ذرات خاک ،خللوفرج خاک پر
شده و به دنبال آن تخلخل خاک کاهشیافته و جرم مخصوص
ظاهری افزایشیافته است Mohaghegh (2016).کاهش درصد
تخلخل خاک ( )Fدر مرتع ضعیف و کشت دیم نسبت به سایر
کاربریها را ناشی از چرای مفرط دام و عملیات زراعی نامطلوب
(شخم زدن در جهت شیب و اضافه نکردن بقایای گیاهی به خاک)
دانست که منجر به فشرده شدن خاک و ایجاد سلههای فراوان در
سطح خاک شده است Zoualfaghari and hajabbasi (2008).
گزارش کردند تبدیل جنگل و مرتع به زمین کشاورزی سبب
کاهش ماده آلی ،تخلخل کل و میانگین وزنی قطر خاکدانهها شده
است .تاثیر کاربریها بر افزایش میانگین تخلخل مؤثر خاک ()Φeff
در کاربری باغ نسبت به سایر کاربریها مشاهده میشود (جدول
 .)2خاکورزی توزیع اندازه منافذ را به طور گستردهای تحتتأثیر
قرار میدهد .تغییرات تخلخل کل خاک مرتبط با تغییرات در
توزیع اندازه منافذ هستند این وابستگی میتواند بسته به نوع خاک
متفاوت باشد .تخلخل مؤثر خاک وابسته به تخلخل کل خاک و
رطوبت حجمی در ظرفیت زراعی مزرعه میباشد .که باتوجهبه
افزایش تخلخل کل خاک در کاربری باغ ،بیشترین مقدار تخلخل
مؤثر ( )0/21در کاربری باغ میباشد .باتوجهبه این که در بیشتر
اراضی تحت کشت کشورمان مشکل کمبود آب وجود دارد از
طرفی تأثیر کشت بر توزیع خللوفرج خاک و منحنی رطوبتی
باتوجهبه نوع بافت خاک و اندازه ذرات تغییر میکند؛ لذا بررسی
ویژگیهای مرتبط با منحنی رطوبتی حائز اهمیت است .مطابق
نتایج این پژوهش تخلخل درشت ( )Macro Poreیا حجم منافذ
درشت خاک (قطر بزرگتر از  0/3میلیمتر) در کاربری باغ نسبت
به سایر کاربریها افزایش معنیداری را نشان داد (جدول .)2
تخلخل درشت وابسته به رطوبت در نقطه اشباع و رطوبت حجمی
خاک در مکش  0/1بار میباشد .مطابق جدول  3همبستگی منفی
تخلخل درشت با جرم مخصوص ظاهری ( )-0/59و همبستگی
مثبت با تخلخل کل ( ،)0/63ماده آلی ( )0/62و میانگین قطر

(علمی  -پژوهشی)

خاکدانه ( )0/46را نشان میدهد .برخی محققین ماده آلی را
بهعنوان مهمترین عامل در تشکیل خاکدانهها و اثرگذاری بر منافذ
درشت خاک معرفی کردند ( Fornarelli and Antenucci .,
.)2011; Lal, R 1999; Giacometti et al., 2013
ويژگی مرتبط با ساختمان خاک

شاخصهای فیزیکی مرتبط با پایداری ساختمان خاک و برقراری
نسبت مناسب از آبوهوا در ناحیه رشد ریشه ،یکی از جنبههای
اساسی در کیفیت خاک است .بنا بر نتایج حاصله کاربری زراعی
نسبت به مرتع بر میانگین وزنی قطر خاکدانهها ( )MWDو
میانگین هندسی قطر خاکدانه ( ،)GMDاثر معنیداری نداشت اما
نتایج تأثیر معنیدار کاربری باغ را در مورد  MWDو  GMDنسبت
به دیگر کاربریها نشان داد (جدول  .)2بیشترین مقادیر MWD
و  GMDدر کاربری باغ و کمترین آن در کاربری زراعت بود .از
عوامل اساسی در پایداری خاکدانهها میتوان به عوامل چسباننده
و زمان الزم برای تأثیر عوامل میباشد هرچه این عوامل محدود
شوند خاکدانهسازی نیز محدود میشود .کربن آلی خاک بهعنوان
یک ویژگی کلیدی مؤثر بر کیفیت خاک معرفی شده است.
فرآیندهای پایدارسازی خاکدانهها با ماده آلی نه تنها به مقدار و
ترکیب شیمیایی ماده آلی بستگی دارد ،بلکه بیش از آن به آرایش
و چگونگی پیوندهای ماده آلی با اجزاء معدنی خاک نیز وابسته
است ( .)Aringhieri, 1979برخی محققین بیان کردند که ماده
آلی در خاک هم در شکلگیری خاکدانه و هم در پایداری آن اثر
مثبت دارد ( .)Lynch and Bragg., 1985احتماالً کربن آلی از
طریق ویژگی فلوکوله شدن و چسبندگی ذرات خاک در کاربری
باغ توانسته ویژگیهای ساختمانی خاک را تحتتأثیر قرار دهد
(  .)Nosrati, 2012 and Mohaghegh, 2016مطابق نتایج جدول
 2در منطقه موردمطالعه کاهش پایداری خاکدانهها در آب
( )WSAدر کاربری زراعی و مرتع اختالف معنیداری را نشان
نمیدهد (جدول  )2این امر احتماالً به دلیل ضریب تغییرات زیاد
این ویژگی در منطقه موردمطالعه میباشد اما در صورت ادامه
کشت و کار بهصورت سنتی و همراه با کاهش بیشتر ماده آلی
خاک ،پایداری خاکدانههای درشت کمتر نیز خواهد شد .حضور
خاکدانههای درشت معموالً به مقدار ماده آلی خاک و درصد رس
وابسته است ،خاکورزی با شکستن خاکدانههای درشت و در
معرض قراردادن مواد آلی درون آنها که قبالً در دسترس
میکروارگانیسمها نبودهاند ،موجب تشدید در تجزیه و معدنی شدن
کربن میشود و بعالوه میزان خاکدانههای درشت را نیز کاهش
میدهد ( .)Sankey et al., 2006شاخص پایداری خاکدانه در آب
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( )WSAدر کاربری باغ افزایش معنیداری را نشان داد (جدول
 .)2نتایج همبستگی مثبت  WSAبا  OM ،Fو  MWDو
همبستگی منفی با  ρbو  pHدر جدول  3مشهود میباشد.
) Moncada et al (2014نشان دادند خاکورزی به طور معنی-
داری ویژگیهای ساختمانی خاک مانند  MWDو  WSAرا تغییر
داده است.
پایداری ساختمان ( )SIمطابق معادله  ،5شاخص
غیرمستقیمی از پایداری خاکدانههاست و محاسبه آن به مقدار
کربن آلی و بافت خاک (درصد رس و سیلت خاک) وابسته است
و باتوجهبه اینکه اختالف معنیداری در میزان کربن آلی و تغییرات
ناچیز اندازه ذرات بین کاربریها مشاهده میشود شاخص SI
تغییرات محسوسی را نشان داد بهطوریکه  SIدر کاربری باغ 2/3
برابر میانگین آن در مرتع میباشد (جدول  .)2همبستگی مثبت
 SIبا  )0/5( F ،)0/87( OMو  )0/47( MWDو همبستگی منفی
با  )-0/49( ρbمطابق جدول  3نشان داده شده است .بیشترین
میانگین  ) 5/69( SIدر کاربری باغ میباشد و افزایش در ماده آلی
و کاهش درصد رس و سیلت بر  SIتاثیر گذاشته است .به عقیده
) Pieri (1992برای حد بهینه شاخص پایداری ساختمان خاک
( )SIاین مقادیر میبایست باالتر از  7درصد باشد که باتوجهبه
میانگین  SIدر کاربری مرتع ،زراعت و باغ به ترتیب  2 ،2/6و 5/6
درصد در این منطقه با شرایط اقلیمی خشک و نیمه خشک در
حد کمتر از بهینه قرار گرفته است .نتایج )Moosavi et al (2018
نشان داد .مقادیر  MWD ،SIو  OCدر کاربری گندم نسبت به
باغات انار و زیتون کمتر بودند Reynolds et al (2009) .نیز
گزارش کردند ،کاهش کربن آلی ،تجزیه و معدنیشدن این ماده و
همچنین کاهش جمعیت ریز جانداران میتوانند دالیلی بر تخریب
ساختمان خاک و کاهش کیفیت خاک در مراتع تخریب یافته
باشند .بهطورکلی در این پژوهش حضور ماده آلی و افزایش
کودهای دامی به خاک سبب پایداری ساختمان خاک شده به
طوری که کشت طوالنی مدت (باغ) نتوانسته ساختمان خاک را
به طور قابل مالحظهای تحتتأثیر قرار دهد.
ويژگیهای هيدروليکی خاک

ویژگیهای هیدرولیکی خاک از خواص مهم خاک هستند که
تعیین آنها در عرصه کشاورزی از نظر آب قابل جذب گیاه ،تبخیر
و تعرق ،برنامهریزی آبیاری اهمیت دارند ( Mosaddeghi et al.,
 .)2011 and Khodaverdiloo et al., 2011تأثیر کاربری باغ بر
گنجایش هوایی ( )ACاختالف معنیداری را نشان نداد .تخلخل
تهویهای یکی از مهمترین ویژگیهای فیزیکی خاک بوده و بیان-
کننده هوای خاک و مقدار اکسیژن قابلدسترس برای ریشه
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گیاهان است و تهویه خاک نقش مهمی در جذب و انتقال عناصر
غذایی از طریق ریشه گیاهان دارد ).)Stepniewski et al .,1994
دامنه تخلخل تهویهای تحتتأثیر رطوبت خاک و جرم مخصوص
ظاهری تغییر میکند (بجت و همکاران .)1996 ،بهطورکلی AC
بیشتر از  m3.m-3 0/1در محیط رشد ریشه سبب میشود که
گیاهان کمتر آسیب و یا کاهش عملکرد را در اثر تهویه نامناسب
داشته باشند ( .)White, 2006احتماالً به دلیل تغییرات همسو در
افزایش درصد رطوبت اشباع و ظرفیت زراعی AC ،تغییرات

مشهودی را نشان نداده است .نتایج
) (2016نشان داد که با کاهش تخلخل تهویهای غلظت یون بی
کربنات (از سطح صفر تا  24درصد) و مقدار  pHدر محلول خاک
افزایش یافت؛ این افزایش ناشی از زیاد شدن مقدار رطوبت و
زیادی کربنات کلسیم بود .چگالی ظاهری خاک ،یکی از ویژگی-
های فیزیکی مؤثر خاک است و میتواند  WSAو  ACرا تحتتأثیر
قرار دهد (.)Reynolds et al., 2009
Soltanalinezhad et al

جدول  -3همبستگی برخی ويژگیهای فيزيکی اندازهگيری شده با جرم مخصوص ظاهری ،تخلخل ،ماده آلی ،اسيديته و ساختمان خاک
متغیر

Pb

F

OM

pH

MWD

Pb

1

**-0/98

**-0/49

*0/23

**-0/34

F

**-0/98

1

**0/5

**-0/25

**0/35

Φeff

**-0/81

**0/83

*0/2

-0/16

0/14

MAC

**-0/59

**0/63

**0/62

**-0/32

**0/46

MWD

**-0/34

**0/35

**0/51

*-0/22

1/00

GMD

-0/16

0/17

0/15

-0/16

0/13

WSA

**-0/48

**0/49

**0/46

**-0/29

**0/51

SI

**-0/49

**0/5

**0/89

**-0/39

**0/47

AC

-0/06

0/05

0/05

0/02

-0/03

AWC

**-0/24

**0/26

*0/18

-0/14

0/06

RWC

-0/17

0/17

**0/24

-0/11

*0/22

ϴPWP

**-0/25

*0/2

**0/44

-0/07

**0/4

ϴFC

**-0/43

**0/42

**0/55

*-0/18

**0/4

ϴS

**-0/4

**0/41

**0/52

-0/15

**0/32

 : ϴS ،ϴFC ،ϴPWP ،RWC ،AWC،AC ،SI ،WSA ، GMD ، MWD ،MacPore ،Φeffبه ترتیب برابر است با تخلخل موثر ،خلل و فرج درشت ،میانگین وزنی قطر خاکدانه،
میانگین هندسی قطر خاکدانه ،پایداری خاکدانه در آب ،شاخص پایداری ، ،گنجایش هوایی ،گنجایش آب قابلاستفاده ،گنجایش نسبی ،نقطه پژمردگی دایمی ،ظرفیت زراعی
 ،رطوبت اشباع.
معنیداری در سطح احتمال یک درصد و پنج درصد* .و* *

افزایش معنیدار رطوبت قابلدسترس خاک ( )AWCدر
کاربری باغ مشاهده میشود( .جدول  .)2خاکورزی سبب تغییر
در ساختمان منافذ و ویژگیهای هیدرولیکی خاک میگردد.
رطوبت خاک تابعی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آن است،
ولی کشت با تغییر این خصوصیات میتواند  AWCرا دست خوش
تغییرات کند .رطوبت قابلدسترس خاک ( )AWCتفاوت رطوبت
نقطه پژمردگی دایم و حد ظرفیت مزرعه است که تابعى از بافت و
ساختمان خاک است؛ بنابراین هر عاملی مانند کشت و کار با تأثیر
بر ساختمان خاک میتواند سبب تغییرات در  PWPو  FCشود.
افزایش ماده آلی در کاربری باغ نسبت به مرتع و زراعت سبب
ایجاد خاکدانهها و منافذ درشت و افزایش تخلخل میگردد .در
واقع افزایش مقادیر  AWCدر خاک ذخیرهسازی و فراهمی آب
برای ریشه گیاه و رشد گیاه را افزایش میدهد .کشاورزی یکی از

معمولترین اشکال تخریب اراضی توسط انسان است ( Glor et al.,

 .)2001تأثیری که عملیات کشت و کار بر ویژگیهای خاک می-
گذارد در نهایت میتواند منجر به کاهش توانایی خاک در نگهداری
رطوبت گردد ( .)Zhai et al., 1990باتوجهبه جدول  3نتایج
نشاندهنده همبستگی مثبت  AWCبا )0/28( F ،)0/18( OM
و همبستگی منفی با  )-0/24( pbمیباشد .برخی محققین
دریافتند چنانچه سایر ویژگیهای بافت ،ساختمان و کانیشناسی
ثابت فرض شود افزایش ماده آلی ،بهازای یک درصد ،موجب
افزایش  2یا بیشتر از پنج درصدی  AWCخواهد شد ( Olness
 )and Archer., 2005نتایج ) Mohaghegh (2016در حوضه آبخیز
چغاخور روند افزایش معنیدار  AC ،AWCو  MWDدر مرتع
خوب و کشت باغ نسبت به مرتع ضعیف را نشان داد.
جدول  2نشان میدهد که گنجایش نسبی آب ( )RWCدر
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کاربریهای زراعت و مرتع تفاوت معنیداری نداشتند کاربری باغ
اختالف معنیداری را در این مورد نشان داد .این ویژگی به نسبت
رطوبت زراعی (مکش  0/3بار) بر رطوبت اشباع خاک وابسته می-
باشد .که همبستگی مثبتی را با  OMو  MWDنیز نشان داده
است (جدول  .)3مطابق نتایج کمترین مقادیر رطوبت نقطه اشباع
( ،)ϴSظرفیت زراعی ( )FCو پژمردگی دائم ( )PWPدر کاربری
زراعی نشاندادهشده است (جدول  .)2در اراضی آیش و کشاورزی
در اثر شخم و کشت و کار ،خاک زیرورو میشود و در نتیجه در
معرض هوا قرار میگیرد و این عامل خود باعث کاهش ظرفیت
نگهداری رطوبت در خاک میشود ( .)Maysoon., 2004از طرفی
)Ajami (2007کاهش قابلتوجه درصد رس و ماده آلی را دلیل
اصلی کاهش میزان رطوبت اشباع خاک در اثر تغییر کاربری اراضی
دانستند Bapiri (2020) .گزارش کردند انجام عملیات کشت و
کار ،سبب کاهش برخی ویژگیهای فیزیکی خاک مانند پایداری
ساختمان خاک ،فراوانی منافذ درشت و ظرفیت زراعی در خاک-
های زراعی نسبت به غیرزراعی شده است .گزارشها نشان می-
دهد که تغییرات جرم مخصوص ظاهری خاک میتواند بهعنوان
معیاری برای تغییرات ویژگیهای هیدرولیکی خاک قلمداد شود
( .)Yimer., 2008از طرفی با افزایش میزان شن از میزان رطوبت
خاک در مکشهای باال کاسته میشود .با باالرفتن مقدار شن
تخلخل ریز کم شده و از طرفی ذرات شن بر روی سطح ویژه تأثیر
بسیار کمی دارند ،بنابراین سبب نگهداری رطوبت کمتری در خاک
میشوند ( )Rawls and Brakensiek., 1989که این امر در کاربری
زراعی مشهود میباشد اما در کاربری باغ به دلیل تأثیر ماده آلی
خاک و افزایش سطح ویژه خاک ،باعث نگهداری آب بیشتری در
PWPمیشود .افزایش معنیدار میانگین رطوبت  FC ،ϴSو PWP
در کاربری باغ مشاهده شد (جدول

Rawls and .)2

)Seyedmohammadi and Esmaeelnejad Pachepsky(2002
 (2016) andتأثیر ماده آلی بر  PWPرا مثبت گزارش کردند .این

تغییرات را میتوان ناشی از تأثیر مثبت ماده آلی در تشکیل
خاکدانهها ،بهبود ساختمان خاک و در نتیجه افزایش تخلخل و
منافذ درشت دانست .بهطورکلی ساختمان خاک ،توزیع اندازه
منافذ و پیوستگی آنها بر منحنی رطوبتی خاک مؤثر است .با
وجود افزایش درصد شن در کاربری باغ ،افزایش مقدار ماده آلی
و کاهش جرم مخصوص ظاهری و بهبود اندکی در ساختمان
خاک ،سبب شده است تا ویژگیهای  FC ،ϴSو  PWPافزایش
معنیداری مشاهده شود .نتایج مطالعات )Mbagwu et al (1999
بر روی خاکهای نیجریه نشان داد که رطوبت اشباع به طور
مثبتی با تخلخل کل و درشت و به طور منفی با جرم مخصوص
ظاهری همبستگی داشتند که با نتایج این تحقیق در جدول 3

مطابقت دارد .توزیع اندازه خللوفرج و ارتباط آن با جرم مخصوص
ظاهری ،خاکدانهسازی و پایداری خاکدانهها ،به دلیل تأثیر آن بر
تخلخل بااهمیت است و بهطورکلی ،تأثیر آن بر دیگر ویژگیهای
فیزیکی خاک ،بهویژه ارتباط آن با جرم مخصوص ظاهری زیاد
است.
بعد فراکتالی اندازه ذرات خاک

نتایج تجزیه واریانس دادههای بهدستآمده از منطقه نشان داد به
دنبال تغییر در مدیریتهای مختلف کاهش معنیداری در سطح
یک درصد در میانگین بعد فراکتال مشاهده شد (جدول .)1
مقایسه میانگینها نشان داد در کاربری مرتع ( )2/71نسبت به
زراعت ( )2/69اختالف معنیدار بعد فرکتال مشاهده نشد.
درحالیکه این کاهش در کاربری باغ ( )2/63نسبت به مرتع
اختالف معنیداری را نشان داد .مطالعات گذشته حاکی از آن
است که علفزارهای طبیعی ،جنگلها و بوتهزارها معمو ًال ابعاد
فراکتال بیشتری نسبت به زمین زراعی دارند (Beigi .)Su., 2004
) et al. (2017بعد فرکتال ذرات اولیه خاک در منطقه تحت
آبیاری با آب چاه  -شاهد ،تحت آبیاری با پساب به مدت  13سال
و آبیاری به پساب به مدت  23سال را به سه روش جرم  -قطر،
جرم  -زمان و کرچنکو  -ژانگ به ترتیب با میانگین بعد فراکتال
سه مزرعه  2/82 ،2/45و  2/79گزارش کردندEmami (2016) .
میانگین بعد فرکتال با بافت لوم ،لوم سیلتی و لوم شنی را به
ترتیب  2 /76 ،2/75و  2/69گزارش کرد .نتایج همبستگی بعد
فراکتال با درصد شن ،سیلت و رس نشان میدهد با درشت شدن
اندازه ذرات خاک بعد فرکتال کاهش مییابد (جدول .)4
همبستگی بعد فراکتال با درصد رس و شن بیشتر از سیلت در هر
سه کاربری مشاهده شد .بیشترین مقادیر همبستگی بعد فرکتال
با درصد شن ،سیلت و رس در کاربری زراعت منطقه موردمطالعه
میباشد .باتوجهبه همبستگی باالی بعد فرکتال با درصد شن،
سیلت و رس میتوان از بعد فرکتال بهعنوان شاخص مناسبی برای
بررسی توزیع اندازه ذرات خاک استفاده نمودSu (2004( .
گزارش کردند که بعد فرکتالی ذرات اولیه با افزایش رس افزایش
و با افزایش درصد شن کاهش مییابدShabani et al. (2020) .
نشان دادند که بافت خاک روی مقدار بعد فرکتال تأثیرگذار است.
رابطه خطی بعد فرکتال با درصد ذرات خاک منطقه در شکل 2
نشان داده شده است .ضرایب تبیین تابع خطی بعد فرکتال با
درصد شن ،سیلت و رس در خاک منطقه موردمطالعه به ترتیب
0/55 ،0/8و  0/82بدست آمد)2003( Milla´net al .نشان دادند
که ارتباط خطی بین بعد فرکتال و درصد رس خاک برقرار است.
 )2017( Babrnejad et alبا استفاده از آنالیز رگرسیونی گام به
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گام نشان دادند ارتباط قوی و معنیداری بین بعد فرکتال مدل
تیلر و ویت کرفت با مقدار رس و شن خاک وجود دارد.

جدول  -4همبستگی بعد فراکتال با درصد شن ،سيلت و رس
ویژگی

کاربری

درصد شن

درصد سیلت

درصد رس

بعد فرکتال

مرتع
زراعت
باغ

**-0/87
**-0/93
**-0/72

**0/69
**0/77
**0/53

**0/88
**0/91
**0/89

) Xiaoet al (2014نیز رابطهای لگاریتمی و قوی بین بعد
فرکتال و درصد شن و رس خاک مشاهده کردند .این محققین
نشان دادند که رابطه ضعیفی بین بعد فرکتال و درصد سیلت
وجود دارد .نتایج این تحقیق نشان میدهد که برآورد بعد فراکتال
با استفاده از مقادیر شن و رس بهخوبی امکانپذیر میباشد.
) Tirgarsoltani et al. (2012کارایی مدلهای فرکتالی را برای
توصیف توزیع اندازه ذرات خاک مورد بررسی قرار دادند .آنها
نشان دادند که تابع فرکتالی در خاکهای درشتبافت بهتر از
خاکهای ریزبافت قادر به توصیف توزیع اندازه ذرات میباشند.
روابط خطی قابلتوجه بین ابعاد فرکتال و ذرات خاک نشاندهنده
این است که ابعاد فرکتال اندازه ذرات خاک پارامتر مفیدی می
باشد که اطالعاتی در مورد میزان تخریب خاک ارائه میدهد و
پتانسیل بیابانزایی خاک را نیز تخمین میزند .بعد فرکتالی می-
تواند بهعنوان ابزاری مناسب در مطالعات مربوط با خصوصیات
فیزیکی خاک ،فرسایش ،فرآیندهای هیدرولوژیک و توضیح کمی
ساختمان خاک و درجة به هم خوردگی خاک به کار رود که در
y = -0.0067x + 3.0925
R² = 0.809

y = 0.0145x + 2.4533
R² = 0.8289

2.9
2.85
2.8
2.75
2.7
2.65
2.6
2.55
2.5

بعدفرکتال

45

25

 .)et al., 2006; Duhour et al., 2009تئوری فرکتال یک ابزار
سودمند برای توصیف پدیدههای دارای خصوصیات خود تشابه از
جمله توزیع اندازه ذرات میباشد .همچنین پارامتر مهمی است که
میتوان با استفاده از آن تغییرات کاربری و مقدار فرسایشپذیری
یک منطقه را تحلیل نمود .در مناطق نیمهخشک مانند منطقه
موردمطالعه بیشتر نمونههای بافت خاک منطقه Sandy Loam
میباشد و درصد شن آن نیز باالست ،ذرات ریز خاک بهشدت در
معرض فرسایش میباشند و بهراحتی توسط جریان آب به
پاییندست حمل میشوند .کاهش مقدار ذرات رس در بافت خاک
میتواند پتانسیل فرسایش خاک را افزایش دهد .با وجود افزایش
ماده آلی در کاربری باغ ،با کاهش مقدار رس و سیلت و افزایش
مقدار شن بعد فرکتال کاهش مییابد و این موضوع چنانچه در
چهارچوب مدیریت صحیح قرار نگیرد میتواند با فرسایش بیشتر
ارتباط داشته باشد.

35

15

25

درصد رس

5

بعد فرکتال

85

65

درصد شن

2.9
2.85
2.8
2.75
2.7
2.65
2.6
2.55
2.5

آن خاکدانهها جسمی شبه فرکتالی در نظر گرفته میشوند ( Zhao
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y = 0.0088x + 2.4847
R² = 0.5561

y = 0.0067x + 2.4225
R² = 0.809

2.9

2.6

بعد فرکتال

2.7

2.8
2.7
2.6

2.5
50

40

30

درصد سیلت

20

بعد فرکتال

2.8

2.9

2.5

10

80

60

40

درصد سیلت و رس

20

شکل  -2رابطه بين درصد شن ،سيلت و رس با بعد فرکتال ( R2نشاندهنده ضريب تبيين برازش معادله خطی بر دادههای اندازهگيری شده در منطقه
موردمطالعه)

نتيجهگيری
بر اساس نتایج ،تفاوتی معنیدار بین کاربریهای زراعی و مرتع در
حوضه آبخیز باغان فقط بر ویژگیهای  FC ،PWPو  ϴSمشاهده
شد .درحالیکه اختالف معنیدار همه ویژگیهای فیزیکی
موردمطالعه به جز شاخص گنجایش هوایی در کاربری باغ با مرتع
مشاهده شد .همچنین نتایج نشاندهنده همبستگی منفی بعد
فرکتال و میزان شن و همبستگی مثبت با ذرات میباشد .در این
مطالعه پیامدهای مهم مدیریتی تأثیرپذیری ویژگیهای مرتبط با
مدیریت آبوخاک بهویژه ویژگیهای فیزیکی خاک از تغییر
کاربری بهروشنی مشاهده میشود .باتوجهبه اینکه ویژگیهای
فیزیکی خاک تحت کشت و در مراتع از لحاظ کیفیت در حداقل
است این امر نشان میدهد عملیات کشاورزی چنانچه در
چهارچوب مدیریتی صحیح قرار نگیرد میتواند پیامدهایی زیانبار
بر کیفیت خاکها داشته باشد .علیرغم اثر مثبت کاربری باغ بر
برخی شاخصهای فیزیکی کیفیت خاک نباید خسارات
محیطزیستی آن به خاک و مراتع را نادیده گرفت یا توجیه کرد.

از سویی با حضور ماده آلی به مقدار بهینه ،میتوان با ایجاد
ساختمان مناسب و پایدار جلوی تخریب ساختمان در اثر عملیات
کشت و در نتیجه تغییر توزیع خللوفرج را گرفت؛ لذا ایجاد مزارع
گیاهان زراعی ،درختان و شیوههای محافظهکارانه مدیریت خاک
مانند کود ،مالچ ،آهک زنی و خاکورزی حفاظتی برای جلوگیری
از تخریب اراضی کشاورزی در مناطقی که خاک تحت شرایط
مشابه است پیشنهاد میشود.
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