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 .1دانشجوی دکتری ،گروه علوم خاک دانشگاه تهران
 .2دانشجوی دکتری ،گروه علوم خاک دانشگاه تبریز
 .3دانشیار ،گروه علوم خاک دانشگاه گیالن
 .4دانشیار ،گروه علوم خاک دانشگاه گیالن
(تاریخ دریافت1392/12/6 :ـ تاریخ تصویب)1393/6/29 :

چکيده
ظرفیت تبادل کاتیونی و سطح ویژه از خصوصیات مهم خاکاند که اندازهگیری مستقیم آنها مشکل ،پرهزینه ،و وقتگیر
است .بعد فرکتالی توزیع اندازة ذرات خاک در ارتباط با بسیاری از فرایندهای استاتیک و دینامیک خاکـ مثل انتقـال آ
و امالح ،ظرفیت نگهداشت آ خاک ،ذخیره و نگهداری گرمای خاک ،و غیرهـ مطالعه شده و به مثابة ابزاری مناسب برای
تخمین ویژگیهای مرتبط با بافت خاک معرفی شده است .در این تحقیق رابطة بعد فرکتالی توزیع اندازة ذرات بـا سـطح
ویژه و ظرفیت تبادل کاتیونی برای  40نمونه خاک ،که  32نمونة آن برای یافتن روابط تجربی و  8نمونة آن برای آزمـون
روابط بهدست آمده ،از منطقة گیلوان با کالسهای بافتی شنی تا رسی ،که دارای مواد مادری متفاوت بودند ،ارزیابی شـد.
نتایج نشان داد مقادیر بعد فرکتالی برای نمونههای خاک مطالعهشده از  2/45تا  2/99متغیر است؛ که بـا ریزشـدن بافـت
خاک مقدار آن زیاد میشود .روابط رگرسیونی بهدستآمده بین بعد فرکتالی با سطح ویژه و ظرفیت تبادل کاتیونی تـوانی
بود که ارزش ضریب تبیین برای آنها بهترتیب  0/87و  0/80و در سطح احتمـال  1درصـد معنـادار بـود .آزمـون روابـط
بهدستآمده بین بعد فرکتالی با درصد رس ،سطح ویژه ،و ظرفیت تبادل کاتیونی نشـان داد بـین مقـادیر انـدازهگیـری و
پیشبینیشده همبستگی معناداری در سطح احتمال  1درصد برقرار است .این پـژوهش نشـان داد بعـد فرکتـالی توزیـع
اندازة ذرات خاک میتواند شاخصی مفید در مطالعات مدلسازی و شبیهسازی برای تخمین سطح ویژه و ظرفیـت تبـادل
کاتیونی باشد.
کليدواژگان :بافت خاک ،تخمین ،توابع توانی ،گیلوان
*

مقدمه

ظرفیت تبادل کاتیونی و سطح ویژه از خصوصیات مهم خاکانـد
دادهای خـاک بـه آن نیـاز دارنـد و بـه

که پایگاههای اطالعاتیـ
منزلة یک متغیر ورودی در مدلهـای زیسـتمحیطـی اسـتفاده
میشوند .آلودگی خـاک همـة جنبـه هـای مـرتبط بـا تولیـدات

کشاورزی را ،از جمله دانة غالت و سالمت مصرفکننـده ،تحـت
تأثیر قرار مـیدهـد .فلـزات سـنگین و ترکیبـات آلـی سـمی از
آلودهکنندههای خطرناک در مزارع کشاورزی اند که دسترسـی و
غلظت آنها به طور معنادار با ظرفیت تبـادل کـاتیونی و سـطح
ویژه مرتبط است (.)Arnepalli et al, 2008; Tang et al, 2009
بنابراین مطالعه و بررسی این خصوصـیات اهمیـت خاصـی دارد.
برخی از خصوصیات خاک ،مانند ظرفیت تبادل کاتیونی و سطح
* نویسندة مسئولseyedmohammadi.javad@gmail.com :

ویژه و اطالعات مربوط به آنهـا ،بـرای کاربردهـای کشـاورزی و
صنعتی و زیستمحیطی بسیار بااهمیت است ( Lal and Shukla,
 .)2004فرایندهای خاک ،ماننـد تجمـع آالینـدههـا و دینامیـک
تغذیهای و انتقال شیمیایی ،تقریباً با پدیدههای سطحی که بـین
سطوح داخلی فازهای جامد و مایع رخ میدهنـد مـرتبطانـد .در
مطالعات مدلسازی این فرایندها میتوانند بـه سـطح ویـژة فـاز
جامــد خــاک ارتبــاط داده شــوند ( ;Koorevaar et al, 1983
 .)Sepaskhah et al, 2010فعالیت سطحی فاز جامد در خاکهـا
عمدتاً ناشی از بخش رس به دلیل رابطة هندسـی موجـود بـین
حجم و سطح ذرات در این بخش اسـت (.)Hepper et al, 2006
کانیهای خاک و طبیعت فاز کلوئیدی خاک از عوامـل مـرثر بـر
سطح ویژهاند .به بیان دیگر ،تنوع سطح ویژه میان خـاکهـا بـه
علت تفاوت در کانیها و ترکیب و مقدار مادة آلی و توزیع انـدازه
ذرات است .کانیهای رسی در خاکهای معدنی تأثیر زیادی بـر
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سطح ویژه دارند .تفاوت سطح ویژه در این خـاکهـا بیشـتر بـه
اختالف اندازة ذرات رس و خصوصـیات جانشـینی هـمشـکل در
رسها مربوط میشـود ( Cerato and Lute-negger, 2002; Lal
.)and Shukla, 2004; Hepper et al, 2006
مدلهای رایانهای به طور وسیع برای تخمین ویژگیهـایی
از خاک که اندازهگیری آنها سـخت و هزینـهبـر اسـت بـه کـار
میروند .تغییرپذیری زیاد دادههـا اغلـب دقـت اسـتفاده از ایـن
مدلها را محدود میسازد .این مدلها بـه پارامترهـای ترکیبـی،
که به طور مـرثر سیسـتمهـای سلسـلهمراتبـی را بـه خـوا و
فرایندهای خاک در مقیاسهای مختلف ارتباط مـیدهنـد ،نیـاز
دارند .هندسة فرکتالی بهطور گسـتردهای جهـت توصـیف غیـر
یکنواختی در محـدودهای وسـیع از فراینـدهای طبیعـی ،شـامل
سیستمهای فیزیکی خاک ،به کار میرود ( ;Mandellbort, 1999
 .)Kutlu et al, 2008همچنـین نظریـة فرکتـال جهـت توصـیف
کاملتری از ساختمان خـاک و فراینـدهایی کـه بیـان آنهـا بـا
استفاده از روشهای رایج مبتنی بر هندسة اقلیدسی غیر ممکن
است استفاده میشود (.)Sokolowska et al, 2001
مفهوم فرکتال به طور گسترده برای مشخصکردن برخـی
ویژگـیهـای خـاک اسـتفاده مـیشـود (.)Ersahin et al, 2006
تحقیقات زیادی انجام شده است تا ویژگیهـای فیزیکـی خـاک،
مانند توزیع اندازة ذرات و انـدازة منافـذ و انـدازة خـاکدانـه ،بـا
استفاده از ابعاد فرکتال آنها مشخص شود که به برخی از آنهـا
اشاره مـیشـود )1992( Tyler and Wheatcraft .رابطـة توزیـع
انــدازة ذرات خــاک و مکــش رطــوبتی خــاک را بــا اســتفاده از
ریاضیات فرکتال بـهدسـت آوردنـد)2005( Pirmoradian et al .
کــاربرد و توانــایی نظریــة فرکتــال را در کمــیکــردن پایــداری
خاکدانهها در اثر عملیات مختلف خاکوَرزی در یک خاک آهکـی
منطقة خشک بررسی کردنـد )2011( Ahmadi et al .رابطـة بعـد
فرکتالی را با خصوصیات فیزیکی خاک ،شامل اجزای بافت خاک
و تخلخل و هدایت هیدرولیکی مرثر ،بررسی کردند و همبستگی
مثبت باال و معناداری بین بعد فرکتالی با درصـد رس و تخلخـل
کل و همبستگی منفی میان بعـد فرکتـالی بـا شـن و میـانگین
هندسی قطر ذرات را گزارش کردند )2013( Xu et al .رابطة بعد
فرکتالی توزیع اندازة ذرات خاک با جوامع گیاهی مختلف با انواع
خاک مشابه را بررسی کردند .نتیجة تحقیقـات آنهـا نشـان داد
کاربری مـزارع نسـبت بـه علفـزار و جنگـل دارای بعـد فرکتـال
بیشتری است .آنها همچنین دریافتند بعد فرکتالی روشی مفید
برای ارزیابی و کمیکـردن درجـة تخریـب خـاک اسـت کـه در
شیبهای استپی مـزارع بـه دلیـل دخالـتهـای انسـانی درجـة
تخریب بیشتری دارد )2006( Zhao et al .توزیـع انـدازة ذرات و

خاکدانه را با استفاده از مفاهیم فرکتال مشخص کردند .نتیجـة
تحقیقات آنها نشـان داد بعـد فرکتـالی توزیـع انـدازة ذرات در
مقایسه با بعد فرکتالی توزیع خـاکدانـه در توصـیف سـاختمان
خاک مرثرتر اسـت )2001( Sokolowska et al .ابعـاد فرکتـالی
چنــدین نمونـة خــاک کمبــیســول و لــوویســول را بــا تجزیـة
همدماهای جذ سطحی نیتروژن ،بخار آ  ،دادههای ناخالصـی
جیوه ،و توزیـع انـدازة ذرات خـاک تعیـین کردنـد .آنهـا هـی
همبستگی معناداری بین انواع مختلف ابعاد فرکتال سطحی پیدا
نکردند .اما مقادیر ابعاد فرکتال سطحی بهدستآمده از دادههـای
ناخالصی جیوه با اجزای بافت خاک و بعد فرکتالی توزیـع انـدازة
ذرات با سطح ویژه همبستگی خوبی داشتند.
نتایج اغلب پژوهشها نشان میدهد بعـد فرکتـالی توزیـع
اندازة ذرات خاک در کمـیکـردن روابـط میـان بافـت خـاک بـا
ویژگیها و فرایندهای مرتبط با آن مفید اسـت ( Hwang et al,
 .)2002پیشــرفتهــای زیــادی در زمین ـة تخمــین ویژگــیهــای
هیدرولیک خاک ،همانند مکش رطوبتی ( ;Perfect et al, 2004
 )Huang and Zhang, 2005و جریان آ در خـاکهـای اشـباع
( )Timlin et al, 1999و غیر اشـباع ( )Xu, 2004بـا اسـتفاده از
بعد فرکتالی توزیـع انـدازة ذرات و انـدازة منافـذ خـاک صـورت
گرفته است )2004( Su et al .بعـد فرکتـالی توزیـع انـدازة ذرات
خاک را با درجة بیابانزایی در اراضی کشتشده مرتبط کردند و
نشان دادند هر چه مقدار شن زیاد و مقادیر بعد فرکتـالی انـدازة
ذرات خاک کمتر باشد استعداد بیابانزایی خاک افزایش مییابد.
آنها همچنین در این خاکها رابطهای معنادار بین بعد فرکتالی
بــا ازت کــل ،کــربن آلــی ،و درصــد رس بــهدســت آوردنــد.
 )2011( Neyshabouri et alاز بعد فرکتالی توزیـع انـدازة ذرات
خاک به مثابة فاکتور پیشبینـیکننـدة فرسـایش بـین شـیاری
استفاده کردنـد )2006( Ersahin et al .در مطالعـهای در کشـور
ترکیه روابط تجربی را بین اجزای خاک ،بعـد فرکتـالی ،ظرفیـت
تبادل کاتیونی ،و سطح ویژه بهدست آوردند .آنها به این نتیجـه
رسیدند که بعد فرکتالی با درصد رس و همچنین ظرفیت تبادل
کاتیونی و سطح ویژه با بعد فرکتالی بیشترین همبستگی مثبـت
و معنــــیدار را دارد )2013( Sepaskhah and Tafteh .در
مطالعهای روی خاکهای استان فارس رابطة بعد فرکتـالی را بـا
سطح ویژه بررسی کردند .نتیجة تحقیقات ایشان نشـان داد بعـد
فرکتالی با دقت زیادی قادر به تخمین سـطح ویـژة ذرات خـاک
است.
اندازهگیری ظرفیت تبادل کـاتیونی خـاک و سـطح ویـژه
وقتگیر و پرهزینه و در برخی خاکها ،به علت زیـادبودن گـ و
آهک ،بسیار مشکل است .به این علت استفاده از روشهایی کـه
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از دادههای ارزان و اطالعات ثانویه برای تخمـین ایـن پارامترهـا
استفاده مـیکننـد بسـیار مفیـد اسـت ( ;Seybold et al, 2005
Hepper et al, 2006; Arnepalli et al, 2008; Bayat et al,

 .)2012این پارامترها متـأثر از بافـت و مقـدار مـادة آلـی خـاک
هستند .بنابراین در خاکهای با مادة آلی کم با اسـتفاده از بعـد
فرکتالی توزیع اندازة ذرات خاک میتوانند بـرآورد شـوند .هـدف
این پژوهش تخمین سـطح ویـژه و ظرفیـت تبـادل کـاتیونی بـا
استفاده از بعد فرکتالی توزیع اندازة ذرات خاک است.

مواد و روشها
خاکهای مطالعهشده در این تحقیـق از نـواحی جنـوبی اسـتان
گیالن در منطقة گیلوان انتخا شد .تعداد  40نمونـة خـاک بـا
تشکیالت زمینشناسی سنگهـای گچـی و آهـکدار دانـهریـز،
رسوبات توفی مایل به رنگ سبز ،آهکهای بیوسفری صـدفدار،
و مواد مادری آبرفتی و گچی و آهکی که پوشش گیاهی متفاوت
داشتند و در توپوگرافیهای مختلف قرار گرفتـه بودنـد اسـتفاده
شــد .نمونــههــا از عمــق  30ســانتیمتــر ســطحی بــه صــورت
دستخورده جمعآوری شدند .بافت خاکها از کـالس شـنی تـا
رسی متنوع بودند.
خاکها ،پس از هواخشکشدن ،از الک  2میلیمتری عبور
داده شــدند .خصوصــیات فیزیکــی و شــیمیایی بــا اســتفاده از
روشهای اسـتاندارد تعیـین شـدند ( .)Burt, 2004سـطح ویـژة
خاکهای مطالعهشده با استفاده از اتیلنگلیکولمونواتیلاتر ،کـه
یک مولکول قطبی است و فقط یک الیة مولکولی را روی سـطح
ذرات تشکیل میدهد ،انـدازهگیـری شـد ( .)Burt, 2004توزیـع
اندازة ذرات با قطر بزرگتر از  75میکرومتر با استفاده از الک تـر
و محلــول هگزامتافســفات ســدیم بــا الــکهــای ،1180 ،2000
 ،212 ،355 ،425 ،850 ،1000و  75میکرومتر بـهدسـت آمـد.
ذرات با قطر کوچـکتـر از  75میکرومتـر بـا هیـدرومتر تجزیـه
شدند.
روش هیدرومتر برای تجزیة توزیع انـدازة ذرات خـاک بـه
طور گسترده استفاده میشود .در ایـن مطالعـه روش اسـتاندارد
حدود  72ساعت ادامه یافت تا رسهای درشت و ریز بهتر از هم
تفکیک شوند .این اصالح در تخمین سطح ویژه و ظرفیت تبادل
کاتیونی از بعد فرکتالی بسیار مرثر است .چـون باعـم مـیشـود
مقادیر دقیقتـری از بعـد فرکتـالی ،کـه بـه نـوع رس در خـاک
حساساند ،محاسبه شود ( .)Ersahin et al, 2006مفهوم فرکتال
میتواند بر اساس رابطة بین تعداد و اندازه در سیستم خودتشابه
آمــاری توضــیح داده شــود )1999( Mandelbort .بــا اســتفاده از
رابطة  1مقدار بعد فرکتالی توزیع اندازة ذرات را برآورد کرد:

N ( X  xi )  kxi D

رابطة )1

) N(X>xiتعداد تجمعی اجزای بزرگتر از اندازة مشـخص
) k ،(xiتعداد اجزا در مقیاس واحـد طـول ،و  Dبعـد فرکتـال را
نشان میدهد .در رابطـة  1بـه محاسـبات کامـل و دقیـق بـرای
مقادیر  Nنیـاز اسـت و در آنـالیز توزیـع انـدازة ذرات خـاک بـا
استفاده از روشهـای مرسـوم ایـن دقـت قابـل حصـول نیسـت.
بنابراین تعدادی از محققان برای جبران این مشکل در محاسـبة
بعد فرکتـالی از توزیـع انـدازة ذرات خـاک از رابطـة  2اسـتفاده
کردنـد ( ;Tyler and Wheatcraft, 1992; Bittelli et al, 1999
Zhao et al, 2006; Liu et al, 2009; Gunal et al, 2011; Xu
 .)et al, 2013در این پژوهش نیز از رابة  2استفاده شد:
3 Dm

M (r  R)  R 
(رابطة )2


MT
 Rmax 
) M(r<Rجرم ذرات با شعاع  rعبورکرده از الک بـا شـعاع
 MT ،Rوزن کل نمونة خاک اسـتفادهشـده کـه شـعاع ذرات آن
کوچکتر از  Rmaxاست R ،شعاع الکهایی کـه قطـر آنهـا قـبالً
ذکر شد ( ،1180 ،2000و  Rmax ،)...شعاع بزرگترین الـک کـه
در ایــن پــژوهش قطــر آن  2000میکرومتــر اســت ،و  Dmبعــد
فرکتالی توزیع اندازة ذرات خاک را نشان میدهد.
برای بهدسـتآوردن مقـدار  Dmنمونـههـای خـاک مـورد
مطالعه ،با توجه به رابطة  ،2مقادیر ) Log(M(r<R)/MTدر برابـر
) Log(R/Rmaxبرای هر نمونة خاک ترسیم شد و از شیب خطوط
رگرسیونی حاصـله مقـدار  Dmبـا رابطـة  3محاسـبه شـد .فـرم
لگاریتمی رابطة  2به صورت رابطة  3است:

(رابطة )3

Log  M (r  R)  / M T
Log  R / Rmax 

Dm  3 

بعد از تعیین مقادیر بعد فرکتال و سایر خصوصیات خاک،
دادههای بهدستآمده به دو گروه تقسیم شـدند؛ دادههـا جهـت
یافتن رابطة تجربی مناسب و دادهها برای آزمون روابـط تجربـی.
این دو گروه داده از نظر ویژگیهـای آمـاری شـبیه هـم بودنـد.
سپس روابط بهدستآمده بین بعد فرکتال و ویژگیهای خاک از
جمله رس ،شن ،سیلت ،مادة آلی ،سطح ویژه ،و ظرفیت تبـادل
کاتیونی تجزیهوتحلیل شد.

يافتهها و بحث
خصوصیات خاکهای مطالعهشـده در جـدول  1مـیآیـد .بافـت
خاک محدودة وسیعی ،از شنی تا رسی ،را در بر میگیرد .مقادیر
ظرفیت تبادل کاتیونی و سطح ویژه با توجه به تنوع بافت خـاک
نمونههای مطالعهشده متغیر است .متوسط مقـدار مـادة آلـی در
خاکهای مطالعهشده کم است.
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جدول  .1ويژگیهای آماری خصوصيات تعيينشدة خاکهای مطالعهشده

دادهها جهت آزمون روابط تجربی

دادهها جهت یافتن روابط تجربی مناسب

خصوصیات خاک
شن
سیلت
رس
ظرفیت تبادل
کاتیونی
سطح ویژه
مادة آلی
بعد فرکتالی )(Dm
R2Dm
شن
سیلت
رس
ظرفیت تبادل
کاتیونی
سطح ویژه
مادة آلی
بعد فرکتالی )(Dm
R2Dm

واحد
اندازهگیری

حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف معیار

درصد ضریب
تغییرات

چولگی

کشیدگی

درصد
درصد
درصد

8
10
8

68/1
45/7
73

34/5
29/4
36/1

17/0
9/5
16/1

49/3
32/3
44/6

0/33
-0/19
0/68

-1
-0/53
0/60

Cmolc/kg

11/6

78/4

37/9

14/1

37/2

0/36

1/28

m2/gr
درصد
-

42/6
0/2
2/45
0/80

523/5
2/9
2/99
0/98

216/9
1/6
2/78
0/85

114/5
0/62
0/12
0/05

52/7
38/7
4/3
5/9

0/69
0/17
-0/85
0/98

0/55
0/24
1/45
-0/21

درصد
درصد
درصد

11
10
9/7

66/1
45/5
69

36/3
29/3
36/2

17/2
10/9
16/9

47/3
37/2
46/6

0/22
-0/23
0/37

0/17
-0/68
-0/09

Cmolc/kg

11/9

77/4

36/1

13/9

38/5

0/73

0/49

m2/gr
درصد
-

43/9
0/25
2/46
0/81

514/5
2/8
2/98
0/98

208/6
1/33
2/73
0/84

118/5
0/53
0/18
0/07

56/8
39/8
6/5
8/3

0/95
0/46
-0/23
0/78

0/77
-0/18
-1/02
-0/46

مقادیر میانگین ابعاد فرکتالی توزیع انـدازة ذرات خـاک و
ضریب تبیین آنها همراه انحراف معیار برای کـالسهـای بافـت
خاک استفاده شده در این تحقیق در جدول  2میآید .بیشـترین
میانگین بعد فرکتالی مربوط به خاک رسی و کمترین آن مربوط
به خاک شنی است .بهطور کلی مقادیر زیاد بعد فرکتالی بـرای
خاکهای رسی و ریزبافت است .چون بـا توجـه بـه رابطـة  3در
خاکهای رسی مقدار شیب ،یعنی نسبت ) Log(M(r<R)/MTبه
) ،Log(R/Rmaxنسبت به خاکهای شنی کمتر است ( Filgueira
et al, 2006; Wang et al, 2006; Kutlu et al, 2008; Liu et
al,

 R2Dm .)2009; Xu et al, 2013ضــریب تبیــین هــر رابطــة
رگرسـیونی در رابطــة  2بــرای هــر نمونـة خــاک اســت .مقــادیر
میانگین  R2Dmذکرشده در جدول  2نشان میدهـد خـاکهـای
سبکبافت  R2Dmبیشـتری دارنـد؛ کـه بـا نتـایج Ersahin et al
( )2006همخــوانی داردLiu et al ،)2006( Filgueira et al .
( ،)2009و  )2013( Xu et alمقدار بعد فرکتالی را برای خاکهای
ریزبافت بیشتر از  2/65و برای خاکهای درشـتبافـت کمتـر از
 2/65گزارش کردند .نتایج این تحقیق بـا نتـایج پـژوهش آنهـا
مطابقت دارد.

جدول  .2ميانگين بعد فرکتالی اندازة ذرات خاک و انحراف معيار در گروه ی کالس بافت خاک

کالس بافت خاک

تعداد نمونة خاک

رسی
لوم رسی
لوم رسیسیلتی
لوم رسیشنی
لوم
لوم شنی
شنی

11
10
2
5
5
2
5

Dm±SD
2/90±0/07
2/81±0/08
2/78±0/02
2/75±0/005
2/72±0/01
2/65±0/02
2/49±0/03

Dm±SD

2

R

0/81±0/03
0/83±0/04
0/84±0/007
0/85±0/01
0/87±0/04
0/93±0/01
0/97±0/005
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شکل  1رابطة رگرسیونی بعـد فرکتـالی بـا اجـزای بافـت
خاک را نشان میدهد .بعد فرکتالی با مقدار شن خـاک رابطـة
خطی منفی و معنادار (شکل  1الـف) و بـا مقـدار سـیلت رابطـة
خطی منفی دارد (شکل  .) 1در واقـع بـا درشـتشـدن بافـت
خاک مقدار بعد فرکتال کاهش مییابـد؛ کـه بـا نتـایج Su et al
(Liu et ،)2008( Kutlu et al ،)2006( Filgueira et al ،)2004
 )2011( Ahmadi et al ،)2009( alو  )2013( Xu et alمطابقـت
دارد .همانطور که در شکل  1ج دیده میشود ،یک رابطة توانی
مثبت و معنادار ین جزء رس خاک و بعـد فرکتـالی در سـطح
احتمال  1درصد وجود دارد که با نتایج Gunal ،)2009( Bayat
 ،)2011( et alو  )2011( Ahmadi et alمطابقـت دارد .ارتبـاط
قویتر درصد رس نسبت به مقادیر سیلت و شن با بعد فرکتـالی

احتماالً به دلیل فراوانی بیشتر تعداد ذرات رس در خاک نسـبت
به بخش شن و سیلت است (.)Liu et al, 2009; Xu et al, 2013
این رابطة توانی قوی بیانگر آن است کـه بـا داشـتن مقـدار رس
خاک میتوان مقادیر بعد فرکتالی را با دقتی مناسب برآورد کرد.
کاهش تدریجی شیب رابطة رگرسیونی توانی بین بعد فرکتالی با
درصد رس (شکل  1ج) نشاندهندة کاهش سرعت ارتبـاط بـین
بعد فرکتالی و رس با افزایش درصد رس است .دلیل آن افـزایش
تعداد ذرات رس اسـت کـه ابتـدا بـا افـزایش مقـدار رس رابطـة
سطوح بخش جامد خاک با منافذ بهشدت افزایش مییابد .چـون
در مقادیر کم بعد فرکتـالی بیشـتر بخـش جامـد خـاک شـن و
سیلت است؛ ولی شدت این افزایش در مقادیر زیاد رس چنـدان
قابل توجه نیست.

شکل  .1رابطة بعد فرکتالی با درصد شن (الف) ،درصد سيلت (ب) و درصد رس (ج)
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بعــد فرکتــالی توزیــع انــدازة ذرات بــه منزلــة عامــل
پیشبینیکننده برای برآورد ظرفیت تبادل کاتیونی و سطح ویژة
خاک استفاده شد .ابتدا رابطة بین اجزای بافت خاک و مادة آلی
برای تخمین ظرفیت تبادل کاتیونی و سطح ویـژه بررسـی شـد.
همانطوری که در شکلهای  2و  3مشـاهده مـیشـود ،اجـزای
بافت خاک به طور مجـزا بـرای تخمـین سـطح ویـژه و ظرفیـت
تبادل کاتیونی در روش رگرسیون خطی استفاده شد .با توجه به
نتایج ،درصد رس مهمترین و کارآمدترین جزء بافت خاک بـرای
برآورد سطح ویژه و ظرفیت تبادل کاتیونی است که تقریباً نیمی
از تغییــرات ســطح ویــژه و ظرفیــت تبــادل کــاتیونی را تشــریح
میکند .چون رابطة رگرسیونی آن با این خصوصیات نسـبت بـه
شن و سیلت دارای ضریب تبیین بیشتری در سطح معناداری بـا
احتمال  1درصد است (شکلهای  2و  3الف)؛ که با یافتـههـای
 ،)2006( Hepper et al ،)2005( Amini et alو Moallemi et al
( )2009مطابقت دارد .شـن و سـیلت ،بـه دلیـل درشـتبـودن و
نداشتن فضای بین الیهای ،همبسـتگی منفـی بـا سـطح ویـژه و
ظرفیت تبادل کاتیونی داشتند کـه بـا یافتـههـای Amini et al
( )2005و  )2006( Ersahin et alمطابقت دارد (شکلهای  2و 3
و  3ج).

جهت ارزیابی آثـار اجـزای بافـت خـاک بـر یـکدیگـر در
پیشبینی سطح ویژه و ظرفیت تبادل کاتیونی روابط رگرسـیونی
خطی چندمتغیرة  4و  5بهدست آمد:
(رابطة )4
( – 50/291درصد سیلت)( – 0/189درصد شن)( – 1/163درصد رس) = 6/42سطح ویژه

(رابطة )5
( + 16/33درصد سیلت)( – 0/18درصد شن)( – 0/08درصد رس) = 0/67ظرفیت تبادل کاتیونی

رابطــة  4دارای  R2=0/60و رابطــة  5دارای  R2=0/53و در
سطح احتمال  1درصد معنادارند که تا حد کمی تخمـین سـطح
ویژه و ظرفیت تبادل کاتیونی را در مقایسه با معـادالت یادشـده
در شــکلهــای  2و  3بهبــود مــیبخشــند .نتــایج ارائــهشــده در
شکلهای  2و  3د نشان میدهد همبستگی معناداری بین مـادة
آلی با سطح ویـژه و ظرفیـت تبـادل کـاتیونی وجـود نـدارد .در
پــژوهش  )2006( Hepper et alو Moallemi and Davatgar
( )2011عمدة خاکها دارای مادة آلی زیادی بودند و همبسـتگی
مثبت و معناداری بین مادة آلی با سطح ویـژه و ظرفیـت تبـادل
کاتیونی بهدست آمـد .ایـن در حـالی اسـت کـه در خـاکهـای
مطالعه شده در این پژوهش خـاکهـا دارای مـادة آلـی کمتـری
هستند.

شکل  .2رابطة سطح ويژه با درصد رس (الف) ،درصد شن (ب) ،درصد سيلت (ج) ،و درصد مادة آلی (د)
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شکل  .3رابطة ظرفيت تبادل کاتيونی با درصد رس (الف) ،درصد شن (ب) ،درصد سيلت (ج) ،و درصد مادة آلی (د)

رابطة رگرسیون توانی بین بعد فرکتالی (به منزلة شاخصی
بهدستآمده از توزیع اندازة ذرات خاک) با سطح ویژة حدود 87
درصد از تغییرات سطح ویژه را در نمونههای خاک مطالعـهشـده
در سطح معناداری با احتمال  1درصد توصیف میکند (شـکل 4
الف) .در شکل  4الف باید توجه شود کـه در مقـادیر کمتـر بعـد
فرکتالی سطح ویژه تقریباً ثابت و بدون تغییر اسـت کـه در ایـن
قسمت از منحنی مقدار سیلت و شن خـاک بیشـتر و اثـر آنهـا
زیاد است؛ ولی با افزایش مقدار بعد فرکتالی مقـدار سـطح ویـژه
نیز بیشتر میشود که ناشی از افزایش مقدار رس در خاک اسـت
و نقش مهمی در سطح ویژة خـاک دارد (.)Ersahin et al, 2006
البته همیشه فقط افزایش جزء رس خاک باعـم افـزایش سـطح
ویژه نمیشود .نوع رس و اندازة ذرة رس نیز مهم اسـت ( Bayat
 .)et al, 2012در برخی نمونهها با وجود درصد زیـاد رس مقـدار
سطح ویژه و ظرفیت تبادل کاتیونی خیلی کم بود .در این حالت
عمدة رس خاک از نوع کائولینایتی بود که سطوح داخلی ندارد و
از نظر اندازه نیز تا حدودی رسهای درشتی هستند و جانشینی
همشکل برای تولیـد بـار الیـهای ندارنـد .پـس ظرفیـت تبـادل

کـاتیونی کمـی خواهنـد داشـت ( .)Khawmee et al, 2013در
مقابل نمونة خاکهای با رس عمدتاً اسمکتایتی و ورمیکـوالیتی
به علت سطوح داخلی زیاد ،ریزبـودن رسهـا ،و بیشـتربودن بـار
الیهای ناشی از جانشینی همشکل دارای سـطح ویـژه و ظرفیـت
تبـادل کـاتیونی زیـادی هسـتند ( .)Hepper et al, 2006نتـایج
کانیشناسی نمونههای خاک مطالعه شده نیز بیانگر ایـن مطلـب
است .شکل  5یک نمونه خاک با سـطح ویـژه و ظرفیـت تبـادل
کاتیونی کم را نشان مـیدهـد کـه بـهوضـوح بـه حضـور کـانی
کائولینایت اشاره میکند؛ در حالی که پیک مربوط به کانی رسی
ریزی مثل اسمکتایت در آن دیده نمیشود .شکل  6نمونه خاک
منطقة مطالعهشده با سطح ویژه و ظرفیت تبادل کاتیونی زیاد را
نشان میدهد که پیک مرتبط با کـانی رسـی اسـمکتایت در آن
مشاهده میشود.
بیشتر پدیدههای سطحی خاک با سطح ویژه در ارتباطاند.
بنابراین در این تحقیـق رابطـة سـطح ویـژه بـا ظرفیـت تبـادل
کاتیونی بررسی شد .همانطور که در شکل  5مالحظه میشـود،
همبستگی قوی مثبت و معناداری بین این دو پـارامتر در سـطح
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احتمال  1درصد وجود دارد که بـا نتـایج )2006( Ersahin et al

مطابق است .با وجود همبستگی بسیار قوی بین ایـن دو متغیـر،
انتظار میرود روابط بین توزیـع انـدازة ذرات بـا ظرفیـت تبـادل
کاتیونی پیچیدهتر از روابط بین توزیع اندازة ذرات با سطح ویـژه
باشد .زیرا جایگزینی کاتیون به سطح ویژه و طبیعت مکـانهـای
جانشینی کاتیون واقعشده روی سطوح ذرات خاک وابسته است
( .)Sposito, 2008تغییرپذیری در مقدار جانشینی کاتیون به بار
منفی مرتبط با مکانهای جانشینی کـاتیون ،تمرکـز بـار منفـی
روی محلهای جانشینی ،و فراینـدهـای فیزیکـی تعیـینکننـدة
تمرکز بار منفی روی محلهای جانشینی وابسته است ( Bleam,
 .)1990بنابراین انتظار میرود ظرفیت تبادل کاتیونی مربوط بـه
یکسری از نمونههای خـاک تغییرپـذیرتر از سـطح ویـژة همـان
نمونهها باشد .استفاده از بعد فرکتالی در تخمین ظرفیت تبـادل
کاتیونی از توزیع اندازة ذرات خاک یک رابطة توانی را نتیجه داد

که  80درصد تغییرات ظرفیت تبادل کـاتیونی را در نمونـههـای
خاک مطالعه شده در سطح معناداری با احتمال  1درصد توجیـه
کرد (شکل  .) 4در رابطة بهدستآمده مقادیر ظرفیـت تبـادل
کاتیونی در ابعاد فرکتالی کمتر تقریباً ثابت است .اما هر چه بعـد
فرکتالی بیشتر مـیشـود مقـدار ظرفیـت تبـادل کـاتیونی زیـاد
میشود؛ طوری که در مقادیر بیشتر بعد فرکتالی مقدار ظرفیت
تبادل کاتیونی بهازای یک افزایش جزئی در بعد فرکتالی تقریبـاً
چند برابر میشود .دلیـل آن احتمـاالً سـطوح انفعـالی ناشـی از
مقادیر زیاد رس بهویژه کانیهای رسی  2:1از نـوع اسـمکتایت و
ورمیکوالیت است ( .)Ersahin et al, 2006بـا توجـه بـه مطالـب
ذکرشده بعد فرکتالی میتواند شاخصی مناسب از ظرفیت تبادل
کاتیونی باشد و در مطالعات حاصلخیزی خاک مورد توجه قـرار
گیرد.

شکل  .4رابطة بين بعد فرکتالی با سطح ويژه (الف) و ظرفيت تبادل کاتيونی خاک (ب)

شکل  .5ديفراکتوگرام تهيهشده از نمونه خاک با سطح ويژه و ظرفيت تبادل کاتيونی کم
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شکل  .6ديفراکتوگرام تهيهشده از نمونة خاک با سطح ويژه و ظرفيت تبادل کاتيونی زياد

شکل  .7رابطة بين سطح ويژه با ظرفيت تبادل کاتيونی

روابــط بــهدســتآمــده بــا اســتفاده از دادههــای آزمــون و
همچنین دادههای مقالة  )2006( Ersahin et alارزیـابی شـدند
که نتایج ارزیابی در جدول  3میآید .دلیل اسـتفاده از دادههـای
مقالة ذکرشده مشابهبودن خصوصیات خاکها بهویـژه کـمبـودن
مادة آلی در خاکهای مورد مطالعة ایشان بـود .همـانطـور کـه
مالحظه میشود بین اجزای خاک رابطة بعد فرکتالی بـا درصـد
رس ،که بیشترین ضریب تبیین را دارد ،برای دادههای آزمـون و
دادههای مقالـة  )2006( Ersahin et alبـا دقـت زیـادی فراینـد
برآورد را انجام داده است و این تخمین با دقت زیاد اعتبار رابطة
فوق را برای برآورد بعد فرکتالی تأیید میکند .همچنین ارزیـابی
روابط ظرفیت تبادل کاتیونی و سطح ویژه با اجزای خاک نشـان

میدهد روابط این دو ویژگی با درصد رس نسبت به اجزای دیگر
خاک با دقت بیشتری این خصوصیات را پـیشبینـی مـیکننـد.
آزمون رابطة بین بعد فرکتالی با ظرفیت تبادل کاتیونی و سـطح
ویژه نشان داد این روابط بـرای بـرآورد ویژگـیهـای فـوق دارای
اعتبار زیادی هستند .نکتة قابل توجه این است کـه ایـن روابـط
دادههای آزمون بهدستآمده از منطقة مطالعـهشـده را بـا دقـت
زیادی نسبت به دادههای مقالة  )2006( Ersahin et alپیشبینی
کردند .البته دقت پیشبینی در دادههای مقالة فوق نیز مناسـب
است .بنابراین میتوان از این روابط در منـاطق مشـابه بـا دقـت
مناسب استفاده و در زمان و هزینههای مطالعـاتی صـرفهجـویی
کرد.
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جدول  .3ارزيابی معادالت تجربی بهدستآمده

ضریب تبیین بین دادههای اندازهگیری و پیشبینیشده

معادالت تجربی بهدستآمده
(همة معادالت در سطح احتمال  1درصد معنیدارند)

دادههای آزمون

دادههای مقالة )2006( Ersahin et al

R2 = 0/59

(+2/972درصد شن)  = -0/005بعد فرکتالی

0/71

0/74

R2 = 0/009

(+2/82درصد سیلت)  = -0/001بعد فرکتالی

0/02

0/18

R2 = 0/89

(0/082درصد رس)  = 2/089بعد فرکتالی

0/97

0/95

R2 = 0/34

(+352/6درصد شن)  = -3/93سطح ویژه

0/37

0/22

R2 = 0/06

(+304/1درصد سیلت)  = -2/96سطح ویژه

0/07

0/36

R2 = 0/58

(+20/96درصد رس)  = 5/43سطح ویژه

0/65

0/53

R2 = 0/01

(+185/3درصد مادة آلی)  = 19/76سطح ویژه

0/05

0/02

R2 = 0/26

(+52/4درصد شن)  = -0/42ظرفیت تبادل کاتیونی

0/32

0/20

R2 = 0/09

(+50/9درصد سیلت)  = -0/422ظرفیت تبادل کاتیونی

0/11

0/34

R2 = 0/50

(+15/41درصد رس)  = 0/623ظرفیت تبادل کاتیونی

0/55

0/48

R2 = 0/032

(+31/44درصد ماده آلی)  = 4/045ظرفیت تبادل کاتیونی

0/04

0/03

R2 = 0/80

(8/64بعد فرکتالی)  = 0/005ظرفیت تبادل کاتیونی

0/92

0/60

R2 = 0/87

(12/91بعد فرکتالی)  = 0/0003سطح ویژه

0/95

0/70

نتيجهگيری

رابطة بین بعد فرکتالی توزیع اندازة ذرات خاک با سـطح ویـژه و
ظرفیت تبادل کاتیونی بـرای  40نمونـه خـاک بـا مـواد مـادری
متفاوت بررسی شد .بعد فرکتالی همبستگی مثبت و معنـادار در
سطح احتمال  1درصد با درصد رس و منفی و معنادار با درصـد
شن داشت .با توجه به رابطة قوی مثبت و معنـادار بـین درصـد
رس و بعد فرکتالی ،با دقت زیادی بعـد فرکتـالی از درصـد رس
قابل تخمین است .کالسهـای بـافتی ریزتـر نمونـههـای خـاک
مطالعهشده دارای مقادیر بعـد فرکتـالی بیشـتر و سـطح ویـژه و
ظرفیت تبادل کاتیونی زیادی بودند .بین سطح ویـژه و ظرفیـت
تبادل کاتیونی همبستگی قوی مثبت و معنادار در سطح احتمال
 1درصد وجـود داشـت ( .)r=0/96اجـزای بافـت خـاک بـا بعـد
فرکتالی و در توصیف تغییرپذیری سطح ویـژه و ظرفیـت تبـادل
کاتیونی با هم مقایسه شدند .استفاده از اجزای بافت خاک با هم

در تجزی ـة رگرس ـیونی بــرای تخم ـین ســطح وی ـژه  60درصــد
تغییرپــذیری و بــرای ظرفیــت تبــادل کــاتیونی  53درصــد
تغییرپــذیری را در ســطح احتمــال  1درصــد توص ـیف کــرد در
صورتی که بعد فرکتالی  87درصد تغییرپذیری سطح ویژه و 80
درصــد تغییرپــذیری ظرفی ـت تبــادل کــاتیونی را بــهخــوبی در
نمونههای مطالعهشده در سطح احتمال  1درصد مشـخص کـرد.
روابط تجربی بهدستآمده با استفاده از دادههای مستقل آزمـون
و ارزیابی شدند .نتیجة ارزیابی اعتبار روابط بـهدسـتآمـده را بـا
دقت زیادی تأیید کرد .بنابراین یافتـههـای ایـن پـژوهش نشـان
میدهد بعد فرکتالی ،به مثابة شاخصـی جـامع از توزیـع انـدازة
ذرات ،توزیع اندازة ذرات را به ویژگیهای سطحی خـاک ارتبـاط
میدهد .چنین یافتهای میتواند برتـری بزرگـی در سـادهکـردن
ساختار مدلها فـراهم بیـاورد و دادههـای ورودی در مـدلهـای
علتـ معلولی و هزینههای مطالعاتی را کاهش دهد.
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