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ABSTRACT
Increasing knowledge and soil quality evaluation in different ecosystems is important to improve sustainable
land use management and to decrease land degradation. Therefore, the present study was planned to analyse
the effects of different land use (irrigated farms, rain fed farms, orchards and rangelands), texture and
topography on soil quality of Shazand Watershed with an area of 1740 km2. For this purpose, 140 soil samples
were taken from top layer of the soil (0 to 30 cm) from homogeneous units representing an area of more than
one square kilometers. Hence, various soil properties such as electrical connectivity (EC), pH, bulk density
(BD), gravel, sand, silt, clay, calcium carbonate (CaCO3), nitrogen (N), soil organic carbon (SOC) were
analyzed. Consequently, the effect of land uses, textures, slopes, and elevation on the measured soil properties
were examined using multivariate analysis of variance (MANOVA). The result of MANOVA indicated that
the different land uses had no significant effect (P> 0.05) on different soil properties. Also, the minimum
effective properties on soil quality were determined by the minimum data set (MDS) with the help of principal
components analysis (PCA). Finally, soil quality index values were calculated using discriminant analysis
(DA). The results of PCA and DS showed that the EC, OM, CaCO3 and pH were influenced by soil texture,
slope and elevation, respectively. Then, the comparison of mean soil quality values using the least significant
differences (LSD) indicated poor soil quality on slopes less than 15% and elevations above 2000 m. The results
of this research could be used for choosing appropriate management practices to control land degradation and
to achieve sustainable development goals in different ecosystems of Shazand Watershed.
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تحليل کيفيت خاک بومسازگان حوزه آبخيز شازند
1

محبوبه کيانیهرچگانی *1و سيد حميدرضا صادقی

 .1گروه مهندسی آبخیزداری ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تربیت مدرس ،نور ،ایران
(تاریخ دریافت -1397/10/9 :تاریخ بازنگری -1398/1/28 :تاریخ پذیرش)1398/2/2 :

چکيده
افزایش دانش و ارزیابی کیفیت خاک در بومسازگانهای مختلف از نظر مدیریت پایدار استفاده از زمین و کاهش تخریب در
آنها حائز اهمیت است .لذا پژوهش حاضر با هدف تحلیل کیفیت خاک بومسازگان تحت تأثیر کاربریهای مختلف اراضی
(کشاورزی آبی ،دیم ،باغ و مرتع) ،بافت و توپوگرافی در حوزه آبخیز شازند با مساحت  1740کیلومترمربع انجام شد .در این
راستا  140نمونه از عمق صفر تا 30سانتیمتری خاک از واحدهای همگن با مساحت بیش از یک کیلومترمربع برداشت
شد .سپس هدایت الکتریکی ،pH ،جرم مخصوص ظاهری ،سنگریزه ،شن ،سیلت ،رس ،کربنات کلسیم معادل ،نیتروژن و
ماده آلی خاک اندازهگیری و تأثیرپذیری آنها از کاربریهای اراضی ،بافت ،شیب و ارتفاع با استفاده از تحلیل واریانس چند
متغیره ( )MANOVAمورد بررسی و تحلیل قرار گرفت .نتایج حاصل از  MANOVAنشاندهنده عدم اختالف معنیدار
( )P< 0/05ویژگیهای مختلف خاک تحت تأثیر کاربریهای مختلف اراضی بود .در ادامه با استفاده از آزمون تحلیل عاملی
( ،)PCAحداقل ویژگیهای مؤثر بر کیفیت خاک با روش حداقل تعداد داده ( )MDSتعیین شد .در نهایت با استفاده از
آزمون تحلیل تشخیص ( ،) DAمقادیر شاخص کیفیت خاک محاسبه شد .نتایج حاصل از تحلیل عاملی و تحلیل تشخیص
نشاندهنده تأثیرپذیری بیشتر ویژگی های هدایت الکتریکی و ماده آلی از شیب و کربنات کلسیم معادل و  pHاز عامل
ارتفاع بود .نتایج مقایسه میانگین مقادیر شاخص کیفیت خاک با استفاده از آزمون حداقل اختالف معنیدار ( )LSDبهطور
کلی بیانگر کیفیت ضعیف خاک در شیبهای کمتر از  15درصد و ارتفاعهای باالی  2000متر بود .نتایج این پژوهش
میتواند در انتخاب شیوه مناسب مدیریتی و مهار تخریب زمین و دستیابی به اهداف توسعه پایدار در بومسازگان مختلف
حوزه آبخیز شازند مورد استفاده قرار گیرد.
واژههای کليدی :آزمون تحلیل تشخیص ،توپوگرافی ،حداقل تعداد داده ،خاکهای آهکی
*

مقدمه

تخریب زمین باعث ایجاد مشکالت جدی اجتماعی ،اقتصادی و
زیستمحیطی در سراسر جهان بهویژه در مناطق آسیبپذیر با
آب و هوای خشک یا نیمهخشک میشود .تخریب زمین ناشی از
فعالیتهای انسانی منجر به کاهش یا از دست دادن کیفیت خاک
و تخریب آن و در نتیجه کاهش تولید و بهرهوری زیستی شده و
بهطور مستقیم بر معیشت و امنیت غذایی تأثیر میگذارد
( .)Sommer et al,. 2011; Ochoa et al., 2016در طول  50سال
گذشته انسانها بومسازگان را با سرعت بیشتری نسبت به گذشته
تغییر داده تا منابع مورد نیاز خود را تأمین کنند .لذا فعالیتها و
دخالتهای انسانی بهطور فزایندهای باعث تخریب زمین،1
محیطزیست و استهالک منابع شده است ( Dabelko et al.,
 .)2002تخریب خاک نتیجه تعامل بین عوامل و ویژگیهای
شیمیایی ،فیزیکی ،زیستی خاک و آب و هوا میباشد .در دهههای

اخیر در نقاط مختلف جهان پژوهشهای مختلفی

( Ravi et al.,

2010; Grainger, 2015; Zarei and Sheklabadi, 2015; Hengl
 )et al., 2017; Sadeghi et al., 2017; Gorji et al., 2018در

زمینه تخریب زمین و عوامل مؤثر بر آن انجامشده است .در برنامه
 2030سازمان ملل متحد و بر اساس اهداف ،13 ،11 ،6 ،3 ،2
 14و  15توسعه پایدار و مخصوصاً در یکی از شاخصهای تخریب
زمین بیاثر یا خنثی ،2ارزیابی مستقیم کیفیت خاک و ویژگیهای
فیزیکی و شیمیایی خاک از قبیل کربن آلی خاک ،نیتروژن ،فسفر،
جرم مخصوص ظاهری ،بافت خاک ،هدایت الکتریکی ،pH ،عمق
خاک و سدیم پیشنهاد شده است ( Keesstra et al., 2016; Tóth
.)et al., 2018
کیفیت خاک یک مفهوم نسبی بوده که تحت تأثیر شرایط
مختلف مدیریتی و تغییر در ویژگیهای مختلف خاک تغییر
میکند و میتواند بهعنوان ابزاری برای ارزیابی تخریب زمین
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بهکاربرده شود .پژوهشهای مختلفی در داخل و خارج از ایران
برای بررسی و ارزیابی کیفیت خاک با استفاده از ویژگیهای
فیزیکی و شیمیایی خاک و تحت تأثیر تغییر بومسازگان مختلف
انجام پذیرفته است ( Herrick et al., 2002; Aparicio and
Costa, 2007; Qi et al., 2009; Emami et al., 2010; Nosrati
and Majdi, 2015; Rahimi et al., 2015; Rasouli-Sadaghiani
 .)et al., 2016برای ارزیابی دقیقتر و جامعتر کیفیت خاک و

همچنین بررسی ویژگیهای مختلف خاک در کنار یکدیگر مفهوم
شاخص کیفیت خاک 1مطرح و مدلهای مختلفی مثل شاخص
کیفیت خاک تلفیقی ،)ISQI( 2شاخص کیفیت خاک نمورو3
( )NSQIو شاخص کیفیت خاک وزنی تجمعی )WASQI( 4ارائه
شده است که کاربرد گستردهای در مطالعات مختلف داشتهاند
( Shahab et al., 2013; Gong et al., 2015; Zarei and
;Sheklabadi, 2015; Cheng et al., 2016; Biswas et al., 2017
;Lin et al., 2017; Raiesi et al., 2017; Sione et al., 2017
 .)Gorji et al., 2018; Nabiollahi et al., 2018در همین راستا

پژوهشگران دیگری همچون

Shukla et al. (2006); Zarei and

) Sheklabadi (2015); Mohaghegh et al. (2016با استفاده از
آزمون تحلیل تشخیص ،ترکیب خطی ویژگیهای تأثیرگذارتر در
تعیین کیفیت خاک را تعیین و بهعنوان شاخصهای کیفیت خاک
منطقه مطالعاتی مطرح نمودند.
پژوهشگران مجموعههای مختلفی از ویژگیهای مؤثر بر
کیفیت خاک را با اهداف متفاوتی برای تعیین شاخص کیفیت
خاک مدنظر قرار دادهاند ( Lima et al., 2013; Mukhopadhyay
et al., 2014; Rahmanipour et al., 2014; Sanchez-Navarro
et al., 2015; Das et al., 2016; Cheng et al., 2016; Biswas
 .)et al., 2017; Gorji et al., 2018در این راستا دو روش شامل

بومسازگان مختلف حوزه آبخیز شازند تحت تأثیر کاربریهای
مختلف اراضی ،بافت و عوامل توپوگرافی شامل طبقات مختلف
شیب و ارتفاع با استفاده از شاخص کیفیت خاک حداقل
ویژگی های مؤثر بر کیفیت خاک مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین از بین ویژگیهای خاکی مطرحشده در برنامه 2030
توسعه پایدار سازمان ملل متحد ،ویژگیهای مختلفی از خاک بر
اساس سهولت اندازهگیری و صرف هزینه و زمان مناسب ،انتخاب
و مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت .این موضوع سبب خواهد شد
با توجه به تأثیرپذیری هرکدام از ویژگیهای خاک از عوامل
مطرحشده ،امکان برنامهریزی و تصمیمگیری بهتر برای مدیریت
و مهار تخریب زمین در راستای رسیدن به اهداف توسعه پایدار
فراهم شود.

مواد و روشها
 -منطقه موردمطالعه

حوزه آبخیز شازند با مساحتی بالغبر  1740کیلومترمربع و در
محدوده مختصات جغرافیایی  49° 4′ 15″تا  49° 52′ 12″طول
شرقی و  33° 44′ 42″تا  34° 12′ 13″عرض شمالی ،یکی از
زیر حوزههای دریاچه نمک واقع در استان مرکزی است (شکل
 .)1مقدار متوسط بارندگی و دمای ساالنه حوزه آبخیز شازند به
ترتیب  420میلیمتر و  12درجه سانتیگراد بر اساس دوره
مشترک آماری  1353تا  1393در ایستگاههای بارانسنجی و
تبخیرسنجی محدوده حوزه آبخیز بهدست آمد ( Sadeghi et al.,
.)2017; Kiani-Harchegani et al., 2019 a, b

 -نمونهبرداری و اندازهگيری ويژگیهای خاک

لحاظ کردن کل دادهها )TDS( 5و روش حداقل ویژگیهای مؤثر
بر کیفیت خاک )MDS( 6مطرحشده است که روش دوم به دلیل
کاهش تعداد ویژگیها ،موجب کاهش هزینه تعیین شاخص
کیفیت خاک شده و کاربرد بیشتری در پژوهشها دارد
( Govaerts et al., 2006; Shahab et al., 2013; Rahmanipour

نمونهبرداری تصادفی خاک بر اساس طبقهبندی منطقه
موردمطالعه به واحدهای همگن 7انجام شد .برای تهیه واحدهای
همگن از نقشه طبقات شیب ،کاربری اراضی و نقشه بافت خاک
اولیه (اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی) و روش
روی همگذاری در محیط  Arc GIS 10.3استفاده شد .در نهایت
 27واحد همگن با مساحت پلیگونهای باالی یک کیلومترمربع
به دلیل مدیریت زمان نمونهبرداری و هزینههای آن ،با کدهای
مشخص از روی همگذاری نقشههای مذکور بهدست آمد.
درمجموع  181موقعیت نمونهبرداری با توجه به پراکنش
واحدهای همگن در زیر حوزههای آبخیز شازند مشخص شد .به
دلیل قرارگیری  41نقطه از  181موقعیت شناساییشده در مناطق
کوهستانی با شیب بسیار تند و عدم امکان دسترسی از برنامه

1. Soil quality index
2. Integrated soil quality index
3. Nemoro soil quality index
4. Weighted addetive soil quality index

5. Total data set
6. Minimum data set
)7 Land Unit Tracts (LUT

;et al., 2014; Yao et al., 2014; Cheng et al., 2016

 .)Nabiollahi et al., 2017لیکن پژوهش مستندی مبتنی بر
ارزیابی کیفیت خاک در حوزههای آبخیز با توجه به برنامه 2030
سازمان ملل متحد و مدنظر قرار دادن ویژگیهای مختلف
مطرحشده در آن توسط ) Tóth et al. (2018برای بررسی تخریب
زمین و تأثیر عوامل مختلف مثل کاربری اراضی ،بافت و توپوگرافی
مشاهده نشده است .لذا در پژوهش حاضر کیفیت خاک
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نمونهبرداری حذف شدند .در نهایت در اواخر آبان  ،1396تعداد
 140نمونه از عمق صفر تا  30سانتیمتری سطح خاک بهصورت
تصادفی در واحدهای همگن از پیش تعیینشده در کاربریهای
مختلف اراضی حوزه آبخیز شازند برداشت شد .نمونههای خاک
برداشتشده ،پس از هوا خشک شدن از الک دو میلیمتری عبور
داده شدند .سپس در این نمونهها درصد شن ،سیلت و رس با
روش هیدرومتری ( ،)Gee and Bauder, 1986کربن آلی خاک با
روش والکلی و بالک ( pH ،)Nelson and Sommers, 1996و
هدایت الکتریکی در عصاره خاک به آب با نسبت یک به پنج
( ،)Rhoades, 1996جرم مخصوص ظاهری به روش کلوخه
( ،)Blake and Hartge, 1986نیتروژن با استفاده از روش کجلدال
( )Bremner, 1996و کربنات کلسیم معادل به روش کلسیمتری
( )Richard and Donald, 1996بهدست آمد .برای تعیین کیفیت

خاک در بومسازگانهای مختلف حوزه آبخیز شازند ،تحلیلهای
آماری ویژگیهای مختلف خاک تحت تأثیر عوامل کاربری اراضی
در چهار کاربری کشاورزی آبی ،دیم ،باغ و مرتع به ترتیب طبقه
یک تا چهار با تعداد نمونه به ترتیب  15 ،26 ،37و  62مدنظر
قرار گرفت .همچنین عامل شیب در چهار طبقه به ترتیب صفر تا
پنج ،پنج تا  15 ،15تا  20و بیشتر از  20درصد با تعداد نمونه
به ترتیب  13 ،62 ،50و  15و عامل ارتفاع در چهار طبقه یک تا
چهار به ترتیب  1800تا  1900 ،1900تا  2000 ،2000تا 2200
و بیشتر از  2200متر با تعداد نمونه به ترتیب  35 ،40 ،16و 49
بررسی شد .عامل بافت خاک نیز در شش کالس یک تا شش به
ترتیب شامل رسی ،رس لومی ،لومی ،شن رس لومی ،شن لومی و
سیلت لومی در نظر گرفته شد.

دریدریای
ای خزر خزر
تهران ●
*

دریای
عمان

شکل  .1موقعيت حوزه آبخيز شازند در استان مرکزی و ايران
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 -تحليلهای آماری خصوصيات مختلف خاک

پس از اندازهگیری ویژگیهای نمونههای خاک برداشتشده از
سطح حوزه آبخیز شازند ،بانک اطالعاتی آنها در نرمافزار Excel
 2013تهیه شد .سپس آمارههای توصیفی شامل حداقل ،حداکثر،
میانگین ،انحراف معیار و ضریب تغییرات برای کل دادهها محاسبه
شد .همچنین در محیط نرمافزار  SPSS 25از آزمونهای Levene
و  Kolmogorov-Smirnovبه ترتیب بهمنظور بررسی همگنی
واریانس و نرمال بودن دادهها استفاده شد .پس از دستیابی به
شرایط استاندارد ،از آزمونهای تحلیل واریانس چند متغیره 1و
تعیین آمارههای  ،F ،Pمربع اتای جزئی ( 2)ɳp2و آزمون توان
مشاهدهای 3برای تحلیل دادهها استفاده شد ( Bayazidi et al.,
.)2009
 -اندازهگيری شاخص کيفيت خاک

برای تعیین کیفیت خاک حوزه آبخیز شازند ابتدا حداقل
ویژگیهای مؤثر بر کیفیت خاک ( )MDSبهعنوان نمایندهای از
کل ویژگیهای اندازهگیری شده با استفاده از آزمون تحلیل
عاملی 4تعیین شدند .در همین راستا برای انجام آزمون تحلیل
عاملی و بهمنظور هموزن کردن متغیرها بهنحوی که دارای
میانگین صفر و واریانس یک باشند؛ با استفاده از اختالف دادههای
مشاهدهای با میانگین کل دادهها و سپس تقسیم آنها بر انحراف
معیار کل دادهها ،دادهها استاندارد شدند ( Zarei and
 .)Sheklabadi, 2015سپس با توجه به ضریب کفایت نمونهگیری5
( )KMOباالی  0/5درصد ،آزمون تحلیل عاملی انجام و مؤلفههای
با مقادیر ویژه بزرگتر از یک انتخاب شدند ( Mohaghegh et al.,
 .)2016در نهایت در هر مؤلفه ،ویژگیهای اصلی خاک بر اساس
وزن در محدوده  10درصد بیشترین وزن موجود در آن مؤلفه
انتخاب و این ویژگیهای انتخابشده بهعنوان حداقل ویژگیهای
مؤثر بر کیفیت خاک استفاده شدند ( Raiesi et al., 2017; Gorji
 .)et al., 2018در ادامه ضرایب ویژگیهای مهم تحت تأثیر بافت
خاک ،شیب و ارتفاع با استفاده از آزمون تحلیل تشخیص 6و
آمارههای سطح معنیداری ،ضریب تبیین و همبستگی کانونی7
تعیین و شاخص کیفیت خاک محاسبه شد ( Nosrat and Majdi,
.)2015; Rasouli-Sadaghiani et al., 2016

نتايج و بحث
 -تحليل ويژگیهای فيزيکی و شيميايی خاک

نتایج حاصل از آمارههای توصیفی در جدول ( )1و نتایج حاصل
)1. Multivariate analysis of variance (MANOVA
2. Partial eta squared
3. Observed power test
)4. Principal component analysis (PCA

از تحلیل واریانس چند متغیره ویژگیهای مختلف فیزیکی و
شیمیایی خاک تحت تأثیر اثر یکجانبه و متقابل عوامل
کاربریهای مختلف اراضی ،کالسهای بافتی خاک و طبقات شیب
و ارتفاع در بومسازگانهای مختلف حوزه آبخیز شازند در جدول
( )2ارائه شده است.
جدول ( )1نشاندهنده آهکی بودن خاک کاربریهای
مختلف اراضی با مقدار نیتروژن کل و کربن آلی پایین میباشد.
مقادیر بسیار پایین میانگین نیتروژن و ماده آلی خاک به ترتیب
معادل  0/12و  1/05درصد ،بهطور کلی نشاندهنده وضعیت
تخریبی بومسازگانهای حوزه آبخیز شازند از نظر غنای ماده آلی
و نیتروژن میباشد ( .)Sadeghi et al., 2017از دالیل این موضوع
میتوان چرای بیرویه و بیش از حد بومسازگان مرتع و
دخالتهای انسانی و انجام ندادن اقدامهای بهبوددهنده در
بومسازگانهای دیگر مخصوصاً در اراضی کشاورزی اشاره کرد؛ که
بهمنظور جبران آن میتوان از کودهای حاوی ماده آلی و نیتروژن
در این زمینها استفاده کرد (.)Nosrati and Majdi, 2015
همچنین حداقل و حداکثر جرم مخصوص ظاهری نمونههای
خاک برداشتشده از منطقه مطالعاتی به ترتیب معادل  1/06و
 2/07گرم بر سانتیمتر مکعب مشاهده شد (جدول  )1که دلیل
بیش برآوردی حداکثر جرم مخصوص ظاهری در برخی نمونهها
را میتوان شن لومی بودن بافت خاک منطقه یا کلوخههای فاقد
منافذ و کوبیده شده در ارتفاعات کاربری کشاورزی دیم در نتیجه
کاربرد ادوات سنگین کشاورزی بیان نمود.
نتایج تحلیل واریانس چند متغیره در جدول ( )2نیز بیانگر
عدم تأثیرپذیری معنیدار ( )P<0/05ویژگیهای مختلف خاک از
کاربریهای مختلف اراضی و اثر متقابل بافت × ارتفاع ،بافت ×
شیب و شیب × ارتفاع بود .عدم تأثیرپذیری بسیاری از ویژگیهای
فیزیکی و شیمیایی خاک از کاربری اراضی را میتوان به
تأثیرپذیری آنها از عوامل زمینشناسی و اقلیمی نسبت داد که
بهوسیله برخی دیگر از پژوهشگران همچون Abu –Hashim et
) al, (2016و ) Ayoubi et al, (2018نیز گزارششده است؛ نتایج
حاصل از بررسی اثر یکجانبه عوامل بافت ،شیب و ارتفاع بر
ویژگیهای مختلف خاک در جدول ( )2نشاندهنده تأثیرپذیری
بیشتر ویژگیهای مختلف خاکی حوزه آبخیز شازند ،ابتدا از
کالسهای مختلف بافتی (با آماره  ɳp2و آزمون توان مشاهدهای به
ترتیب برابر با  0/88و  ،)1/00سپس ارتفاع (با آماره  ɳp2و آزمون
توان مشاهدهای به ترتیب برابر با  0/46و  )0/98و در نهایت از
5. Kaiser-Meyer-Olkin
)6. Discriminant analysis (DA
7. Canonical correlation
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با آماره  ɳp2و آزمون توان مشاهدهای به ترتیب معادل  0/62و
 ،1/00بیشترین تأثیر را بر ویژگیهای مختلف خاک داشته است.

شیب (با آماره  ɳp2و آزمون توان مشاهدهای به ترتیب برابر با 0/38
و  )0/92میباشد .همچنین اثر متقابل کاربری ارضی × بافت خاک

جدول  .1آمارههای توصيفی ويژگیهای مختلف خاک برداشتشده از بومسازگانهای مختلف حوزه آبخيز شازند
آماره توصیفی

هدایت الکتریکی
(دسیزیمنس بر متر)

pH

0/11
0/53
0/21
0/06

حداقل
حداکثر
میانگین
انحراف معیار
ضریب تغییرات
30/60
(درصد)

جرم مخصوص
سنگریزه
ظاهری
(گرم بر سانتیمتر (درصد)
مکعب)

شن
(درصد)

سیلت
(درصد)

رس
(درصد)

کربنات کلسیم نیتروژن
معادل (درصد) (درصد)

ماده آلی
(درصد)

7/33
8/23
7/85
0/14

1/06
2/07
1/43
0/31

1/79
55/56
22/68
13/64

19/40
88/20
38/52
13/40

8/48
58/40
32/65
10/50

1/80
47/80
28/83
9/10

5/75
55/00
28/20
11/10

0/01
0/36
0/12
0/07

0/10
2/24
1/05
0/48

1/78

21/75

60/14

34/78

32/17

31/57

39/37

57/44

45/89

جدول  .2نتايج اثر يکجانبه و متقابل عوامل کاربری اراضی ،بافت ،شيب و ارتفاع بر ويژگیهای مختلف خاک با استفاده از تحليل واريانس چند متغيره در حوزه
آبخيز شازند

کاربری اراضی
بافت
شیب
ارتفاع
کاربری اراضی × بافت
کاربری اراضی × شیب
کاربری اراضی × ارتفاع

آماره F

سطح معنیداری

1/30
37/72
2/92
3/99
8/77
5/47
6/01

0/26
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00

با توجه به اینکه ویژگیهای مختلف خاک در کاربریهای
مختلف اراضی حوزه آبخیز شازند اختالف معنیداری ()P= 0/26
نداشتند (جدول  ،)2لذا اثر کاربری اراضی بر شاخص کیفیت خاک
مورد بررسی قرار نگرفت .این نتایج با یافتههای برخی از
پژوهشگران همچون Govaerts et al. (2006); Qi et al.
(2009); Paz-Kagan et al. (2016); Rasouli-Sadaghiani et al.
) (2016در این خصوص تطابق نداشت .لذا ویژگیهای مختلف

خاک تحت تأثیر عوامل دیگری همچون کالسهای مختلف بافت
خاک و طبقات شیب و ارتفاع مورد بررسی قرار گرفت و تأثیر
آنها بر شاخص کیفیت خاک ،اندازهگیری و تحلیل شد.
 -تأثير عوامل بافت ،شيب و ارتفاع بر شاخص کيفيت خاک

برای تعیین شاخص کیفیت خاک تحت تأثیر کالسهای مختلف
بافت خاک و طبقات شیب و ارتفاع ،ابتدا دادهها استانداردشده و
سپس با استفاده از آزمون تحلیل عاملی ،حداقل ویژگیهای مؤثر
بر کیفیت خاک مشخص شدند .نتایج آزمون تحلیل عاملی برای
تعیین حداقل ویژگیهای مؤثر بر کیفیت خاک در جدول ( )3ارائه
شده است .بر اساس نتایج بهدستآمده از آزمون تحلیل عاملی

آماره

ɳp2

0/21
0/88
0/38
0/46
0/62
0/53
0/53

آزمون توان مشاهدهای
0/55
1/00
0/92
0/98
1/00
0/99
1/00

جدول ( ،)3پنج مؤلفه اصلی با مقدار ویژه بزرگتر از یک برای
ویژگیهای مختلف خاک در حوزه آبخیز شازند تشخیص داده شد.
بهنحوی که بر اساس درصد تجمعی سهم ویژگیها 75/65 ،درصد
تغییرات توسط پنج مؤلفه مذکور قابل تشخیص است .مؤلفههای
اول و پنجم به ترتیب با درصد سهم  19/16و  11/14بیشترین
و کمترین درصد تغییرات را بین مؤلفهها دارا میباشند .در مؤلفه
یک تا پنج به ترتیب ویژگیهای شن ،سیلت ،هدایت الکتریکی،
ماده آلی ، pH ،کربنات کلسیم معادل ،جرم مخصوص ظاهری و
نیتروژن به دلیل داشتن بزرگترین مقدار عاملی ،بهعنوان حداقل
ویژگیهای مؤثر بر کیفیت خاک ( )MDSبرای مراحل بعد
تحلیلها انتخاب شدند (Yao et al., 2014; Rasouli-
.)Sadaghiani et al., 2016
در مرحله بعد برای تعیین ضریب تشخیص پنج مؤلفه اصلی
و حداقل ویژگیهای مؤثر بر کیفیت خاک از آزمون تحلیل
تشخیص و روش گام به گام استفاده شد ( Mohaghegh et al.,
 )2016که نتایج حاصل از آنها در جدول ( )4ارائه شده است و
منجر به اشتقاق رابطههای ( )1تا ( )6شد .همانطور که نتایج

کيانی هرچگانی و صادقی :تحليل کيفيت خاک بوم سازگان 1849 ...

جدول ( )4و رابطه ( )1نشان میدهد ،ویژگیهای مختلف خاک
تحت تأثیر عامل بافت خاک در مؤلفه یک بیشترین ضریب
تشخیص را دارا میباشند .در همین راستا نیز با توجه به رابطه
( ،)2بیشترین ضریب تشخیص برای ویژگیهای شن و سیلت در
مؤلفه یک بهدست آمد .با توجه بهاینکه شن و سیلت از اجزای
تعیینکننده بافت خاک میباشند و ویژگیهای دیگر خاک در
تعیین رابطه شاخص کیفیت خاک تحت تأثیر کالسهای مختلف
بافت خاک مشارکت نداشتهاند ،لذا در تحلیلهای بعدی تأثیر
یکجانبه بافت بر ویژگیهای خاک مدنظر قرار نگرفت .ولی با

توجه به اینکه بافت خاک یکی از ویژگی فیزیکی مهم و پایای
خاک محسوب میشود ( ،)Tóth et al., 2018با استفاده از نتایج
بهدستآمده جدول ( )2مبنی بر اثر متقابل معنیدار ()P=0/00
کاربری اراضی × بافت خاک بر ویژگیهای مختلف خاک پیشنهاد
میشود این دو عامل باهم برای افزایش کیفیت خاک مدنظر قرار
گیرند و عملیات اصالحی و مدیریتی در کاربریهای مختلف
اراضی حوزه آبخیز شازند با توجه به بافت خاک در ابتدا ،سپس
عوامل توپوگرافی (همچون ارتفاع و شیب) اعمال شود.

جدول  .3نتايج حاصل از بررسی تحليل مؤلفههای اصلی و عاملی ويژگیهای مختلف خاک حوزه آبخيز شازند

متغیر

مؤلفهها
1

2

3

4

5

0/12
-0/028

0/84
-0/45

0/06
0/79

0/03
0/02

0/01
0/03

جرم مخصوص ظاهری
(گرم بر سانتیمتر مکعب)
سنگریزه (درصد)
شن (درصد)
سیلت (درصد)
رس (درصد)
کربنات کلسیم معادل (درصد)
نیتروژن (درصد)
ماده آلی (درصد)

0/09

-0/08

-0/15

0/81

-0/23

-0/21
-0/96
0/86
0/43
0/05
0/01
-0/03

-0/15
-0/01
0/13
-0/13
0/19
-0/05
0/84

0/49
0/15
0/11
-0/34
0/85
-0/06
-0/12

-0/16
0/21
0/25
-0/59
-0/01
-0/15
-0/05

-0/36
0/13
0/19
-0/38
0/01
0/86
-0/01

مقدار ویژه
درصد بخشی سهم ویژگیها
درصد تجمعی سهم ویژگیها

1/92
19/16
19/16

1/71
17/13
36/29

1/65
16/54
52/83

1/17
11/68
64/51

1/11
11/14
75/65

هدایت الکتریکی (دسیزیمنس بر متر)
pH

برای عاملهای شیب و ارتفاع نیز به ترتیب در رابطههای
( )3و ( )5مشاهده شد که مؤلفههای  2و  3بیشترین ضریب
تشخیص را دارا میباشند و از بین ویژگیهای مختلف خاک تحت
تأثیر عامل شیب و ارتفاع به ترتیب در رابطه ( )4هدایت الکتریکی
و ماده آلی و در رابطه ( )6کربنات کلسیم و  pHبیشترین ضریب
تشخیص را دارا میباشند .بنابراین رابطههای ( )4و ( )6را میتوان
بهعنوان روابط نهایی شاخص کیفیت خاک به ترتیب تحت تأثیر
عوامل طبقات شیب و ارتفاع در حوزه آبخیز شازند معرفی کرد.
بسیاری از پژوهشگران بیان کردهاند هرچه مقدار شاخص
کیفیت خاک بهدست آمده از ویژگیهای مختلف خاک که اثر
مطلوبی بر کیفیت خاک دارند ،بزرگتر باشد ،خاک کیفیت
باالتری دارد و بالعکس هرچه مقدار شاخص کیفیت خاک بهدست
آمده از ویژگیهای مختلف خاک که اثر نامطلوبی بر کیفیت خاک
Least Significant Difference (LSD)1

دارند و باعث کاهش کیفیت خاک میشوند ،بزرگتر باشد ،خاک
کیفیت کمتری دارد ( Rahmanipour et al., 2014; Yao et al.,
.)2014; Nabiollahi et al., 2018
نتایج جدول ( )4همچنین نشان داد ویژگیهای هدایت
الکتریکی و ماده آلی خاک تحت تأثیر عامل شیب بیشترین
اثرگذاری را بر کیفیت خاک حوزه آبخیز شازند داشتند .نتایج این
پژوهش با نتایج پژوهشهای ;)Koulouri and Giourga (2007
) Paz-Kagan et al. (2016); Pazhand et al. (2016مبنی بر اثر
قابلتوجه شیب بر ویژگیهای مختلف خاک مخصوصاً ماده آلی و
کاربرد آن برای بررسی کیفیت خاک و مدیریت تخریب بومسازگان
تطابق دارد .در همین راستا مقایسه مقادیر میانگین شاخص
کیفیت خاک بر اساس رابطههای نهایی تحت تأثیر طبقات مختلف
شیب و ارتفاع با استفاده از آزمون حداقل اختالف معنیدار1
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( )LSDمورد بررسی قرارگرفته که نتایج آن در شکل ( )2ارائه
شده است .نتایج مقایسه میانگین مقادیر شاخص کیفیت خاک بر
اساس رابطه ( )4تحت تأثیر طبقات مختلف شیب با استفاده
آزمون  LSDبیانگر اختالف معنیدار طبقه سوم یعنی شیب 15
تا  20درصد بود .دقت در نتایج شکل ( )2نشاندهنده اختالف

معنیدار ( )P=0/03و بیشترین مقدار شاخص کیفیت خاک در
طبقه فوق نسبت به طبقات دیگر میباشد .لذا با توجه به اثر
مطلوب متغیرهای هدایت الکتریکی و ماده آلی بر کیفیت خاک،
هرچه مقدار شاخص کیفیت خاک بیشتر باشد ،خاک کیفیت
مطلوبتری دارد (.)Yao et al., 2014

جدول  .4نتايج حاصل از تعيين ضريب تشخيص مؤلفهها و حداقل ويژگیهای مؤثر بر کيفيت خاک با استفاده از آزمون تحليل تشخيص در حوزه آبخيز شازند

ضریب همبستگی متغیرهای
سطح
اثرگذار
معنیداری تبیین کانونی

عامل شماره رابطه
()1
بافت
()2
()3
شیب

ارتفاع

)𝑌1 = −𝟎. 𝟓𝟑𝟕 (𝑷𝑪𝑨𝟏) − 0.116 (𝑃𝐶𝐴2
)+ 0.172 (𝑃𝐶𝐴3) + 0.334 (𝑃𝐶𝐴4
)+ 0.172 (𝑃𝐶𝐴5
)𝑌2 = −(𝐸𝐶 × 0.039) − (𝑝𝐻 × 0.036) − (𝐵𝐷 × 0.058
)𝟔𝟒𝟎 + (𝑺𝒂 × 𝟎. 𝟒𝟓𝟐) + (𝑺𝒊 × 𝟎.
)+ (𝐶𝑎𝐶𝑂3 × 0.12) − (𝑁 × 0.016
)+ (𝑂𝑀 × 0.05
)𝑌3 = 0.048 (𝑃𝐶𝐴1) + 𝟎. 𝟕𝟗𝟖 (𝑷𝑪𝑨𝟐) + 0.182 (𝑃𝐶𝐴3
)+ 0.376 (𝑃𝐶𝐴4) + 0.394 (𝑃𝐶𝐴5
)𝑌4 = (𝑬𝑪 × 𝟏. 𝟎𝟎) − (𝑝𝐻 × 0.292) + (𝐵𝐷 × 0.01
)− (𝑆𝑎 × 0.107) + (𝑆𝑖 × 0.146
)+ (𝐶𝑎𝐶𝑂3 × 0.144) − (𝑁 × 0.01
)𝟓𝟗𝟒 + (𝑶𝑴 × 𝟎.

0/00

0/87 0/62

مؤلفه 1

0/00

0/91 0/69

شن و سیلت

0/00

0/35 0/30

مؤلفه 2

0/00

0/31 0/27

هدایت
الکتریکی
ماده آلی

()5

)𝟑𝑨𝑪𝑷( 𝟎𝟗𝟗 0/00 𝑌5 = 0.000 (𝑃𝐶𝐴1) − 0.099 (𝑃𝐶𝐴2) + 𝟎.

0/49 0/48

مؤلفه 3

()6

0/00

0/55 0/54

کربنات کلسیم
و pH

()4

)+ 0.157 (𝑃𝐶𝐴4) + 0.039 (𝑃𝐶𝐴5
)𝑌6 = −(𝐸𝐶 × 0.083) + (𝒑𝑯 × 𝟎. 𝟕𝟓𝟐) − (𝐵𝐷 × 0.096
)+ (𝑆𝑎 × 0.98) − (𝑆𝑖 × 0.018
)+ (𝑪𝒂𝑪𝑶𝟑 × 𝟎. 𝟖𝟑𝟕) − (𝑁 × 0.024
)− (𝑂𝑀 × 0133

و

در رابطههای فوق  PCA5 ،PCA4 ،PCA3 ،PCA2 ،PCA1به ترتيب نشاندهنده مؤلفههای  4 ،3 ،2 ،1و  5میباشد و  N ،CaCo3 ،Si ،Sa ،BD ،ECو  OMبه ترتيب
نشاندهنده هدايت الکتريکی ،جرم مخصوص ظاهری (گرم بر سانتیمتر مکعب) ،شن ،سيلت ،کربنات کلسيم ،نيتروژن و ماده آلی (درصد) میباشد.

بر اساس یافتههای ) Nabiollahi et al. (2018هر چه مقدار
شاخص کیفیت خاک بر اثر شیب افزایش یابد میزان تخریب زمین
کاهش و کیفیت خاک افزایش مییابد .در همین راستا برای
کاهش تخریب زمین و افزایش کیفیت خاک در شیبهای زیر 15
درصد که اکثراً دارای کاربری کشاورزی آبی و دیم هستند استفاده
از کودهای حاوی ماده آلی و نیتروژن پیشنهاد میشود .با توجه
به اینکه ماده آلی یکی از شاخصهای مهم در برآورد وضعیت
شیمیایی خاک محسوب میشود و حساسیت باالیی نسبت به
مدیریت دارد و کاهش ماده آلی بر دیگر ویژگیهای خاک اثر
میگذارد ،میتوان با افزایش ماده آلی خاک و ایجاد خاکدانههای
پایدارتر ،باعث افزایش کیفیت خاک شده ( ;Zhao et al., 2009
 )Zhang et al., 2017; Tóth et al., 2018که این خود سبب
مدیریت بهتر تخریب اراضی در بومسازگانهای مختلف حوزه
آبخیز شازند میشود .در شیبهای بیش از  15درصد که بیشتر
دارای کاربری مرتع میباشد پیشنهاد میشود در راستای بهبود و

اصالح ماده آلی خاک ،تمهیداتی همچون جلوگیری از چرای
زودرس و چرای بیرویه و همچنین استفاده از طرحهای قرق
اعمال شود .ایجاد طرحهای قرق میتواند باعث افزایش پوشش
گیاهی و در نتیجه افزایش مقدار کربن و نیتروژن خاک و بهتبع
آن افزایش کیفیت خاک شود که با توصیههای Kiani et al.
) (2007در این زمینه مطابقت دارد.
نتایج جدول ( )4و شکل ( )2همچنین بیانگر اثرگذاری
ویژگیهای کربنات کلسیم و  pHخاک تحت تأثیر عامل ارتفاع بر
مقدار شاخص کیفیت خاک میباشد .بر اساس نتایج ارائه شده
توسط ) Nabiollahi et al. (2018با توجه به اثر نامطلوب کربنات
کلسیم و  pHبر کیفیت خاک ،هرچه مقدار شاخص کیفیت خاک
تحت تأثیر ارتفاع و ویژگیهای مذکور بیشتر باشد ،کیفیت خاک
کمتر است .بنابراین کیفیت خاک در طبقه سوم یعنی ارتفاع
 2000تا  2200متر به دلیل دارا بودن مقدار شاخص کیفیت
خاک بیشتر ،از مطلوبیت کمتری نسبت به طبقات دیگر برخوردار
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مناسب در راستای کاهش  pHخاک و افزایش کیفیت خاک و در
نتیجه اصالح و بهبود بومسازگان تخریب یافته برنامهریزی و اقدام
شود.)Virto et al., 2018( .

میباشد .لذا پیشنهاد میشود برای افزایش کیفیت خاک با توجه
به مقادیر باالی  pHو کربنات کلسیم معادل خاک در ارتفاع باالی
 2000متر و اختالف معنیدار طبقه سوم نسبت به طبقات دیگر
( )P= 0/04نسبت به اصالح خاکها با استفاده از افزودنیهای
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>20

15-20
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مقدار شاخص کيفيت خاک

b

b

50

0
>2200

2000-2200

1900-2000

1800-1900

طبقات ارتفاع (متر)
شکل  .2مقايسه مقادير ميانگين شاخص کيفيت خاک بر اساس رابطههای نهايی تحت تأثير طبقات مختلف شيب و ارتفاع (باال و پايين) در حوزه
آبخيز شازند

نتيجهگيری
در این پژوهش برای دستیابی به تحلیل صحیح از کیفیت خاک
بومسازگان مختلف حوزه آبخیز شازند و در راستای برنامههای
مطرحشده در اهداف توسعه پایدار و مدیریت تخریب زمین توسط
سازمان ملل متحد ،ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک
اندازهگیری شد .سپس شاخص کیفیت خاک با استفاده از آزمون
تحلیل عاملی و تحلیل تشخیص تعیین شد .در نهایت شاخص
کیفیت خاک بهدست آمده تحت تأثیر کاربریهای مختلف اراضی،
کالسهای مختلف بافت خاک و طبقات ارتفاع و شیب در
بومسازگانهای مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت تا با توجه به

تهدیدات موجود ،برنامهریزی بهتر برای افزایش بهرهوری و تولید
با تأکید بر عناصر غذایی ،تغییرات کربن آلی خاک و نیتروژن در
حوزه آبخیز شازند انجام پذیرد .نتایج حاصل از پژوهش حاضر
بیانگر عدم اختالف معنیدار ویژگیهای مختلف خاک تحت تأثیر
اثر یکجانبه کاربریهای مختلف اراضی و اختالف معنیدار آنها
تحت تأثیر کالسهای مختلف بافت خاک و طبقات مختلف شیب
و ارتفاع بود .بنابراین آزمون تحلیل عاملی و تحلیل تشخیص فقط
برای تحلیل تغییرات حداقل ویژگیهای مؤثر بر کیفیت خاک،
تحت تأثیر کالسهای مختلف بافت خاک و طبقات شیب و ارتفاع
مورد بررسی قرار گرفت .در نهایت مقدار شاخص کیفیت خاک
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، همچنین در بومسازگان کشاورزی آبی.مرتعی توصیه میشود
 استفاده از کودهای حاوی ماده آلی و نیتروژن و یا،دیم و باغ ها
استفاده از طرحهای کشاورزی بدون شخم و باقی گذاشتن بقایای
گیاهی بعد از کشاورزی و در نتیجه کاهش تخریب بومسازگان
 متر2000 مخصوصاً در طبقات شیب پایین و ارتفاعهای باالی
.پیشنهاد میشود

سپاسگزاری
نویسندگان بر خود الزم میدانند از حمایتهای مادی و معنوی
) در انجام طرحNational Elites Foundation( بنیاد ملی نخبگان
. تشکر و قدردانی نمایند15/90186 پژوهشی با شماره

تحت تأثیر شیب و بر اساس ویژگیهای ماده آلی و هدایت
 درصد کمتر از طبقات دیگر شیب15  در شیبهای زیر،الکتریکی
 همچنین مقدار شاخص کیفیت خاک تحت تأثیر.بهدست آمد
 در ارتفاعهای،pH ارتفاع و بر اساس ویژگیهای کربنات کلسیم و
 متر کمتر مشاهده شد که بیانگر کیفیت ضعیفتر2000 باالی
 لذا با توجه به ویژگیهای.خاک و تخریب بیشتر بومسازگان است
 بافت، هدایت الکتریکی،فیزیکی خاک مثل جرم مخصوص ظاهری
و غیر شور بودن که اثر مطلوبی بر کیفیت خاک منطقه
 برای افزایش کیفیت خاک از نظر ویژگیهای،موردمطالعه دارند
 اعمال تمهیدات مدیریتی همچون جلوگیری از چرای،شیمیایی
بیرویه و زود هنگام و اعمال طرحهای مختلف قرق در بومسازگان
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