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ارزیابی تغییرات هدایت هیدرولیکی اشباع در الیههای سطحی و زیرسطحی خاکهای
لسی شرق استان گلستان
صغری ایزانلو ،1مجتبی قرهمحمودلو ،*2نادر جندقی ،3حجت قربانی واقعی
(تاریخ دریافت1399/8/11 :
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تاریخ پذیرش) 1400/2/26 :

چکیده
هدایت هیدرولیکی خاک یکی از پارامترهای مهم در برآورد فرسایشپذیری خاک ،جریان آب در خاک ،رواناب و طراحی سیستم-
های زهکشی میباشد .این پژوهش به منظور تعیین هدایت هیدرولیکی اشباع ( )Ksسطحی و زیرسطحی خاکهای لسی حوزه
آبخیز آقامام ( )2واقع در شمال شرق استان گلستان انجام شد .بدین منظور از خاک سه تیپ موجود در این حوزه شامل تیپهای
تپه ،فالت لسی و تراس آبرفتی در دو الیه سطحی و زیرسطحی نمونهبرداری شد .در این پژوهش عالوه بر تعیین  Ksبه روش
بارافتان ،برخی ویژگیهای فیزیکوشیمیایی خاک نظیر شوری ،آهک خنثی ،مواد آلی و بافت خاک در آزمایشگاه اندازهگیری و
ارتباط آنها با  Ksبررسیشد .تمامی نقشهها مربوط به پراکنش  Ksسطحی و زیرسطحی و همچنین برخی ویژگیهای
فیزیکوشیمیایی خاک در محیط  GISو از روش  IDWترسیم گردید .نتایج نشان داد که تغییرات مکانی  Ksدر هر دو الیه ارتباط
مستقیمی باهم دارند و در الیه سطحی بیشتر از الیه زیرسطحی میباشد .همچنین میانگین مقدار  Ksبهجز در تیپ تراس آبرفتی
که مقدار آن بهطورکلی کم است ( )0/9 cm.h-1در دو تیپ فالت رسی و تپه نسبتا باالست ( .)3/9 cm.h-1نتایج آماری حاصل از
روش رگرسیون چندگانه خطی و روش گامبهگام نشان داد که از بین متغیرهای مورد بررسی ،به ترتیب دو پارامتر مواد آلی و
آهک خنثی بیشترین تاثیر را در تعیین مقدار  Ksسطحی ( )R2=0.9556و زیرسطحی ( )R2=0.8607در منطقه مورد مطالعه دارند.
واژهای کلیدی :هدایت هیدرولیکی اشباع خاک ،روش بار افتان ،خاک لسی ،خواص فیزیکوشیمیایی خاک ،حوزه آبخیز
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اثرات ترکیبی بافت خاک ،پوشش گیاهی ،توپوگرافی و
فعالیتهای انسانی است .در پژوهشی وانگ و همکاران
( )Wang et al., 2018تغییرات  Ksدر جهات افقی و عمودی
را در یک دامنه لسی در فالت جینگیانگ چین به روش
آمار مکانی بررسی کردند .نتایج این تحقیق نشان داد در
بیشتر نمونههای خاک ،میزان  Ksدر جهت افقی از قائم
بیشتر است .همچنین مقادیر  Ksبا افزایش عمق کاهش
مییابد و روند کاهش مقدار هدایت هیدرولیکی توسط مدل
واپاشی نمایی قابل توصیف میباشد.
یافتههای کلیشادی و همکاران ( )Kelishadi et al., 2014بر
روی  100نمونه خاک مربوط به بخش کوهرنگ و فارسان
استان چهار محال و بختیاری برای برآورد هدایت
هیدرولیکی اشباع خاک به کمک توابع انتقالی نشان داد که
لگاریتم  Ksبا ماده آلی خاک ،لگاریتم نسبت ماده آلی به
کربنات کلسیم ( ،)OM/CaCO3درصد شن خیلی ریز و
تخلخل خاک همبستگی مثبت دارد .در مقابل لگاریتم  Ksبا
نسبت درصد رس به کربنات کلسیم و نسبت کربنات کلسیم
به ماده آلی همبستگی منفی دارد .سخون و همکاران
( )Schwen et al., 2014به مطالعه خصوصیات هیدرولیکی
در آزمایشگاه بر دو نوع خاک در پروفیلی به عمق یک متر
پرداختند .نتایج این تحقیق نشان از تغییرات قابلمالحظه
در میزان  Ksدر عمق پروفیل خاک داشت .همچنین نتایج
این پژوهش نشان داد که ارتباط مستقیمی بین  Ksو
خصوصیات فیزیکی نظیر درصد شن و مواد آلی خاک وجود
دارد.
در پژوهشی حاتمی و همکاران ( Hatami Golmakani et
 )al., 2017به مقایسه روشهای مختلف اندازهگیری میزان
هدایت  Ksبه روش استوانه مضاعف و نفوذسنج گلف در
صحرا و روش آزمایشگاهی بار ثابت در اراضی لسی شرق
استان گلستان با کاربریهای مختلف پرداختند .نتایج این
پژوهش نشان داد میزان  Ksخاک در روش اندازهگیری
آزمایشگاهی با دو روش میدانی تفاوت معنیداری از خود
نشان داد .بکر و همکاران ( )Becker et al., 2018اثر خواص
خاکهای سطحی و زیرسطحی را بر روی  Ksدر یک حوضه
آبریز نیمه خشک واقع در آریزونای آمریکا را مورد مطالعه

مقدمه
لسها یکی از مهمترین واحدهای رسوبی مربوط کواترنر در
ایران میباشند ( .)Bell, 2007; Amiri et al., 2019این
نهشتههای بادرفتی با ضخــامت نسبتا زیاد (حدود  70متر)
و مســاحتی بالغ بر  388هــزار هکتــار ،بــیش از 17
درصــد از ســطح اســتان گلستان را پوشاندهاند
( .)Feiznia, 2008تشکیالت لسی به لحاظ گروههای
هیدرولوژیکی در گروه ( )Cبا پتانسیل تولید رواناب باال قرار
دارند .از اینرو نقش مهمی در تولید بار معلق رسوبی
رودخانههای استان و همچنین گسترش اشکال مختلف
فرسایشی نظیر خندقی و شیاری دارند .بنابراین با توجه به
گسترش نسبتا وسیع تشکیالت لسی در استان گلستان،
مطالعه پارامترهای هیدرودینامیکی آنها از اهمیت باالیی
برخودار است .هدایت هیدرولیکی اشباع ( )Ksخاک ،یکی از
ویژگیهای هیدرودینامیکی آن است که نقش تعیین
کنندهای در حرکت آب و انتقال مواد محلول در خاک دارد
( ;;Soracco et al., 2010; Moosavi & Omidifard, 2016
Navabian Raoof et al., 2010; Zhang & Schaap, 2019
;.)et al., 2003

تاکنون مطالعات نسبتا وسیعی در زمینه بررسی خصوصیات
هیدرودینامیکی لسها و دیگر خاکها انجام شدهاست که
ادامه به برخی از این پژوهشها اشاره میشود .یونکیانگ و
همکاران ( )Yunqiang et al., 2013به منظور بررسی
تغییرات منطقهای و الگوهای توزیع مکانی  Ksدر الیههای
سطحی ( 0-5سانتیمتر) و زیرسطحی ( 20-25سانتیمتر)
در بخشی از خاکهای لسی کشور چین ،از  382محل
نمونهبرداری کردند .نتایج این پژوهش نشان داد که مقدار
 Ksخاک سطحی بیشترین همبستگی را با مقدار شن و
سیلت ،شیب ،میزان آب اشباع شده خاک ،پوشش گیاهی و
کاربری زمین 1دارد .در حالی که  Ksزیرسطحی بیشترین
همبستگی را با مقدار رس ،رطوبت اشباع خاک ،شیب
هیدرولیکی جریان ،ارتفاع از سطح دریا و کاربری زمین دارد.
نتایج این پژوهش همچنین نشان داد که الگو توزیع مکانی
 Ksدر مقیاس منطقهای در خاکهای لسی کشور چین به
صورت کامل تحت تاثیر ویژگیهای هیدرولیکی خاک و
1. Land use
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با هدف به ترتیب ( )1تخمین میزان نفوذپذیری اشباع در
دو عمق سطحی و زیرسطحی در خاکهای لسی حوزه آبخیز
مورد مطالعه )2( ،تعیین موثرترین ویژگی فیزیکی و
شیمیایی خاک رسی در تخمین میزان  Ksو همچنین ()3
تهیه نقشههای مربوط به پراکنش  Ksسطحی و زیرسطحی
در خاکهای لسی حوزه آبخیز آقامام ( )2واقع در شمال
شرق استان گلستان انجام شد.

قرار دادند .نتایج این پژوهش نشان داد که میزان  Ksبا عمق
کاهش مییابد .از طرفی آنها گزارش کردند مدلهای توابع
انتقالی( )PTF1خاک ارایه شده از دقت کافی برای برآورد Ks
این منطقه برخوردار نبودند .همچنین در پژوهشی رحمتی
و همکاران ( )Rahmati et al., 2019اثر توزیع انـدازههای
مختلف خاکدانـه را در یـک نمونـه خـاک کشاورزی بر روی
میزان تغییرات  Ksبررسی کردند .نتایج این پژوهش نشان
داد که همبستگی مثبت و معنـیداری بین  Ksبا مقدار رس،
ماده آلی و هدایت الکتریکی خاک وجود دارد .در حالیکه
شاکر و همکاران ( )Shaker et al., 2019در تحقیقی نشان
دادند که برای برآورد هدایت هیدرولیکی نزدیک به اشباع
خاک ،خصوصیاتی نظیر بافت خاک و درصد ذرات شن،
سیلت و رس از اهمیت کمتری برخوردارند .در مقابل این
پارامتر بیشتر تحت تاثیر ساختمان خاک و همچنین
خصوصیاتی را که بیانگر وضعیت ساختمان خاک نظیر جرم
ویژه ظاهری ،شاخص سلهبندی و درجه تراکم خاک
میباشد .عالوه براین نتایج این پژوهش نشان داد که  Ksبا
شوری خاک و درصد سدیم تبادلی خاک منطقه مطالعه
رابطه منفی دارد .تاکنون مطالعات نسبتا وسیعی بر روی
منشا ،خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حاصلخیزی لسها در
ایران و دیگر کشورها انجام شدهاست .اما پژوهشهای نسبتا
اندکی در زمینه تخمین ضرایب هیدرودینامیکی خصوصا Ks
خاکهای لسی در ایران وجود دارد .از اینرو پژوهش حاضر

مواد و روش ها
منطقه مورد مطالعه

حوزه آبخیز آق امام ( )2با مساحت  2595/35هکتار در
شمال شرق استان گلستان و در شرق شهرستان کالله و
شهر جدید فراغی واقع شدهاست .بارندگی متوسط ساالنه
این حوزه  489میلیمتر و دمای متوسط ساالنه آنحدود 16
درجه سانتیگراد است .از نظر اقلیم بیشتر مناطق مورد
مطالعه دارای اقلیم نیمهخشک معتدل بوده و قسمتهای
محدودی از حوزه دارای اقلیم نیمهخشک میباشد
( .)Heirkan Abkhiz Ara Company, 2007بیشترین
مساحت این حوزه از اراضی مرتعی و سپس از اراضی
کشاورزی تشکیل شده است .سهم مناطق فاقد پوشش و
مناطق مسکونی در این حوزه ناچیز میباشد .شکل ()1
موقعیت این حوزه را در کشور و استان گلستان را نشان
میدهد.

شکل  -1موقعیت حوزه آبخیز آقامام ( )2در کشور و استان گلستان
Figure 1. Location of Aghemam watershed (2) in the country and Golestan province

1. Pedotransfer functions
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پ -اجزاء واحد اراضی  :1-1-3این واحد اراضی با تیپ تراس
آبرفتی دارای سنگ مادری متشکل از رسوبات آبرفتی و لس
میباشد .بافت خاک این تیپ لوم سیلتی تا لوم با عمق بیش
از  120سانتیمتر میباشد .حساسیت این تیپ نسبت به
فرسایش زیاد بوده و دارای شیب صفر تا  8درصد میباشد.
پوشش گیاهی غالب این تیپ بیشتر از گونههای زراعی است.
از مهمترین محدودیت این اراضی میتوان به سیلگیری و
حساسیت به فرسایش و همچنین وجود خندقهای عمیق
اشاره کرد.

حوزه آبخیز مورد مطالعه از سه تیپ عمده شامل تپه،
فالتهای لسی و تراسهای آبرفتی تشکیل شدهاست .این
تیپها براساس نوع کاربری و لیتولوژی به سه جزء واحد
اراضی تقسیمبندی میشوند ( Hyrkan-Arakhiz-Ara
:)Company, 2007
الف -اجزاء واحد اراضی  :1-3-2این واحد اراضی با تیپ
فیزیوگرافی تپهای دارای قلل مسطح و مدور است (شکل .)2
سنگ مادری آن از جنس لس و سنگ آهک با حساسیت
باال نسبت به فرسایش است .این واحد دارای شیب حدودا
 25تا  45درصد و پوشش گیاهی غالب آن از نوع مرتعی
میباشد .بافت خاک این واحد سیلتی لوم و لوم به عمق صفر
تا  120سانتیمتر است .از اینرو فرسایش شیاری زیادی در
تیپ شکل گرفتهاست.
ب -اجزاء واحد اراضی  :1-2-3این واحد اراضی با تیپ
فیزیوگرافی فالت لسی (پالتو) است (شکل  .)2سنگ مادری
آن از نوع لس با حساسیت خیلی زیاد نسبت به فرسایش
میباشد .تیپ فیزیوگرافی فالت لسی نسبت به تیپ
فیزیوگرافی تپهای داری شیب کم بین  10تا  25درصد و
پوشش گیاهی غالب آن شامل گونههای زراعی و مرتعی
است .بافت خاک سیلتی لوم با عمق بیش از 120سانتیمتر
است که فرسایش سطحی و شیاری با شدت بسیار زیاد در
آن موجود است.

روش کار

برای انجام این تحقیق پس از بررسیهای اولیه ،اجزاء واحد
اراضی به عنوان واحد کاری انتخاب شد .با توجه به مساحت
کم حوزه و تنوع کم منطقه از لحاظ ویژگیهای لیتولوژی،
خاکشناسی و پوشش گیاهی ،در هر تیپ  10نمونه خاک
از دو بخش سطحی و زیرسطحی خاک (در مجموع 30
نمونه) به صورت کامال تصادفی برداشت شد (شکل.)2
نمونهبرداری از بخش سطحی در عمق  0-5و زیرسطحی در
عمق  20-25سانتیمتری از سطح زمین انجام شد .سپس
از هر مقطع و هر عمق  2سری نمونه برداشت شد .سری اول
در کیسههای پالستیکی جهت انجام آزمایشات
فیزیکوشیمیایی خاک و سری دوم توسط سیلندر مخصوص

شکل  -2نقشه اجزاء واحد اراضی و نقاط نمونهبرداری حوزه آبخیز آقامام ()2
)Figure 2. Map of land unit components and sampling points of Aghemam watershed (2
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آزمونهای نکویی برازش برای مدل رگرسیونی انجام شد.
برای این منظور از آماره دوربین-واتسون برای بررسی
خودهمبستگی در باقیماندههای مدل ،از آزمون اندرسون-
دارلینگ برای بررسی نرمال بودن باقیماندهها ،از ضریب یا
عامل تورم واریانس4برای بررسی همراستایی در متغیرهای
پیشبینی کننده مدل و از آزمون درها ( )Run testبرای
بررسی تصادفی بودن باقیماندهها استفاده شد ( Shirazi,
 .)2016برای تعیین مهمترین متغیر موثر در تعیین فاکتور
 ،Ksدر ابتدا دادههای باقیمانده در مدل استانداردسازی و
سپس رگرسیون گرفته شد .در معادله رگرسیون جدید
قدرمطلق ضریب هر پارامتر که باالترین مقدار را داشته باشد،
بیانگر موثرترین متغیر تاثیرگذار در تعیین فاکتور Ks
میباشد.

نمونهبرداری برای تعیین هدایت هیدرولیکی اشباع برداشت
شد .نمونهها بعد از برداشت به آزمایشگاه منتقل شدند و پس
از هوا-خشک شدن از الک قطر  2میلیمتر (الک شماره)10
عبور داده شدند .پس از آمادهسازی نمونهها ،آزمایش مقدار
اسیدیته ( ،)pHشوری ( ،)ECبافت خاک به روش
هیدرومتری ،جرم ویژه ظاهری خاک ( )bبه روش سیلندری
و کلوخه پارافین اندود شده ،درصد ماده آلی خاک( )OMبه
روش سوزاندن تر ،درصد رطوبت اشباع ( )sبه روش
سیلندری و درصد آهک خنثی خاک ( )% T.N.Vبر روی
آنها انجام شد ( & Nelson & Sommers, 1982; Gee
 .)Bauder, 1986مقدار  Ksبا استفاده از دستگاه اتوماتیک
اندازهگیری هدایت هیدرولیکی اشباع خاک مدل ( )FH10و
از روش بارافتان در آزمایشگاه با  5تکرار اندازهگیری شد
( .)Abedini et al., 2019این دستگاه مجهز به  10هولدر بار
افتان مستقل با سیلندرهایی به قطر و ارتفاع  5سانتیمتر
است که قابلیت اشباع سازی خاک از زیر در آن تعبیه شده
است و قادر است همزمان مقدار  Ksده نمونه متفاوت خاک
را اندازهگیری کند .در نهایت برای شناخت از نحوه توزیع و
پراکنش پارامترهای زود یافت خاک و همچنین مقادیر Ks
نقشه رقومی آنها در سطح حوزه آبخیز با استفاده از نرمافزار
آرک جیآیاس 1و از روش درونیابی )IDW(2ترسیم شد.
هدف اصلی از انتخاب این روش در پژوهش حاضر عیین
مقدار پارامترهای بررسی شده در مناطقی بود که در آنها
نمونهبرداری انجام نشدهاست .این کار نیز با توجه به نقاط
همسایه و با میانگینگیری از نقاط نمونه که در همسایگی
هر نقطه مجهول قرار دارند انجام شده است ( Maghami et
.)al., 2011
برای تعیین موثرترین پارامتر در محاسبه  Ksاز روش
رگرسیون چندگانه خطی در نرمافزار مینیتب استفاده شد.
در این روش بعد از برازش مدل چنانچه رابطهای بین
متغیرهای مستقل و متغیر وابسته وجود داشته باشد ،از
روش گامبهگام3متغیرهایی مستقلی که بیشترین تاثیر را بر
روی متغیر وابسته دارند مشخص میشود .قبل از انجام آن

نتایج حاصل از بررسی بافت خاک در سه تیپ واحد اراضی
نشان داد که بافت خاک حوزه آبخیز آقامام ( )2در محدوده
لومسیلتی و لومی قرار گرفته بهطوری که  20درصد خاکهای
سطحی حوزه دارای بافت لومی و  80درصد حوزه دارای
بافت لومسیلتی است در حالی که در نمونههای زیرسطحی
 7درصد خاک لومشنی 20 ،درصد لومی و  73درصد
لومسیلتی است .در تمامی تیپ اراضی درصد رس منطقه و

1. ArcGIS
2. Inverse distance weighting

3. Stepwise
)4. Variance Inflation Factor (VIF

نتایج و بحث
تجزیه و تحلیل پارامترهای زودیافت خاک موثر بر هدایت
هیدرولیکی اشباع

هدایت هیدرولیکی اشباع خاک متاثر از برخی خصوصیات
فیزیکی و شیمیایی خاک نظیر درصد ذرات تشکیل دهنده
خاک ،مقدار ماده آلی ،درصد آهک و جرم ویژه ظاهری خاک
میباشد ( .)Kelishadi et al., 2014نتایج برخی از
خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک به تفکیک تیپ اجزای
واحد اراضی در دو عمق سطحی و زیرسطحی در حوزه آبخیز
آقامام ( )2در جدول ( )1ارایه شده است.
بافت خاک
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پاییندست در حد متوسط و در قسمتهای باالدست حوزه
مقدار شن حداقل است .درحالی که در تیپ فالت لسی و
تپه مقدار شن از پاییندست حوزه به سمت باالدست
افزایش یافتهاست .با توجه به شکل ( )4میتوان نتیجه گرفت
پراکنش درصد شن در فالت لسی در خاک سطحی در حدود
 20درصد متغیر است و در صورتیکه میزان تغییرات آن در
الیه زیرسطحی همان نقطه کمتر از  10درصد میباشد.
همچنین مقادیر  p-valueآزمون همبستگی بین درصد شن
سطحی و زیرسطحی برای سه تیپ تپه ،فالت لسی و تراس
آبرفتی به ترتیب  0/720 ،0/552و  0/622محاسبه و
مشخص شد رابطه معنیداری بین شن سطحی و زیرسطحی
در سه تیپ مورد بررسی وجود ندارد.

میزان تغییرات آن در دو عمق سطحی و زیرسطحی کم بوده
است .در بررسی آزمون همبستگی درصد رس خاک سطحی
و زیرسطحی مقادیر  p-valueبرای سه تیپ تپه ،فالت لسی
و تراس آبرفتی به ترتیب  0/892 ،0/634و  0/902محاسبه
شد لذا فرض  H0یا عدم وجود اختالف معنیدار بین رس
سطحی و زیرسطحی پذیرفته میشود .در الیه زیرسطحی
خاک روند کاهش درصد رس از باالدست حوزه به سمت
پایین آن مشاهده میشود که این روند کاهشی در تیپ
دامنه و فالت لسی بارزتر است (شکل .)3در بررسی مقدار
شن در الیه سطحی میتوان نتیجه گرفت که مقدار آن در
باالدست حوزه حداکثر است ،در بخش میانی حوزه مقدار
آن کاهش یافته و در پاییندست حوزه مقدار شن خاک به
حداقل میرسد (شکل .)4در مقایسه جداگانه هر تیپ
مشخص شد که در تیپ تراس آبرفتی مقدار شن در

شکل -3نقشه پراکنش درصد رس در خاک سطحی ( )aو زیرسطحی ()b
Figure 3. Distribution map of clay percentage in
)topsoil (a) and subsurface (b
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)2( نتایج برخی خواص فیزیکوشیمیایی الیههای سطحی و زیر سطحی خاک در حوزه آبخیز آق امام-1جدول
Table 1-Results of some physicochemical properties of surface and subsurface layers in Aghemam watershed (2)
%
Sampling
Land unit
Statistical
EC
pH
Soil texture
Organic
Neutral
depth (cm) components parameters Sand
(ds/m)
Silt
Caly
matter
lime
Min
28.5
54
3.5
4.65
25
0.392
6.78
Silt loam
Alluvial
Max
40.5
66
13.5
7.55
27.25
18.31
8.1
Silt loam
terrace
Mean
33.7
59.7
6.5
6.13
26.27
6.38
7.50
Silt loam
Min
24
44
10
0.78
25.62
0.50
7.21
Silt loam
Loess
0-5
Max
46
54
22
2.34
27.12
1.51
7.64
Loam
plateau
Mean
34.8
49.6
15.6
1.48
26.62
0.87
7.55
Loam
Min
26
50
10
2.01
32.5
0.32
7.41
Silt loam
Hill
Max
38
58
18
2.68
33.38
0.69
7.85
Silt loam
Mean
33.6
53.2
13.2
2.41
32.95
0.50
7.72
Silt loam
Min
18.5
19
3.5
4.14
24.62
2.03
6.67
Sandy loam
Alluvial
Max
38.5
73
12.5
7.14
26.78
9.8
7.8
Silt loam
terrace
Mean
34.1
57.4
8.5
5.66
25.92
5.28
7.07
Silt loam
Min
28
48
6
1.17
26.25
0.33
7.59
Loam
Loess
20-25
Max
36
60
16
1.57
27
1.40
7.59
Silt loam
plateau
Mean
33.4
55.4
11.2
1.39
26.64
0.74
7.76
Silt loam
Min
36
40
8
1.34
32.5
0.29
7.54
Loam
Hill
Max
48
54
13
2.68
33.37
2.67
7.96
Silt loam
Mean
39.8
49.4
10.8
2.08
32.75
1.34
7.80
Silt loam

 بطورکلی.حوزه مورد مطالعه از خاک زیرسطحی بیشتر است
 تجمع میزان سیلت در،از باالدست حوزه به سمت خروجی
 همچنین براساس نقشه.هر دو عمق خاک افزایش مییابد

) نقشه پراکنش درصد سیلت را در دو عمق سطحی5( شکل
 مقایسه این دو نقشه.و زیرسطحی در خاک نشان میدهد
بیانگر آن است که میزان درصد سیلت خاکهای سطحی در

)b( ) و زیرسطحیa( نقشه پراکنش درصد شن در خاک سطحی-4شکل
Figure 4. Distribution map of sand percentage in topsoil (a) and subsurface (b)

109

ارزیابی تغییرات هدایت هیدرولیکی اشباع....

شکل -5نقشه پراکنش درصد سیلت در خاک سطحی( )aو زیرسطحی ()b
)Figure 5. Distribution map of silt percentage in topsoil (a) and subsurface (b

شدهاست .وجود جریان رواناب و سبک بودن الشبرگها به
راحتی امکان انتقال کمپلکس رس-ماده آلی به اراضی
پاییندست را فراهم میآورد به طوری که مقدار آن در تیپ
تراس آبرفتی بیش از دو تیپ دیگر بود لذا باال بودن درصد
ماده آلی در تیپ تراس آبرفتی به علت تجمع الشبرگها
است .نکته قابل توجه آن است که متوسط مقدار ماده آلی
در منطقه مورد مطالعه نسبت به میانگین کشور ( 0/5تا 1
درصد) ،به مراتب بیشتر است ( Mirzashahi & Bazargan,
 .)2015; Mahmoodi et al. 2018مقادیر  p-valueآزمون
همبستگی بین درصد مواد آلی سطحی و زیرسطحی برای
سه تیپ تپه ،فالت لسی و تراس آبرفتی به ترتیب ،0/399
 0/390و  0/534محاسبه شد که نشان میدهد ارتباط
معنیداری بین درصد مواد آلی سطحی و زیرسطحی خاک
وجود ندارد.

پراکنش درصد سیلت ،میزان درصد سیلت در باالدست حوزه
مورد مطالعه در هر دو عمق تقریبا یکسان و حدود  40تا
 50درصد میباشد در حالی که این مقدار برای خاکهای
پایین دست حوزه تنها  20درصد باهم اختالف دارند .در این
پژوهش مقادیر  p-valueآزمون همبستگی بین درصد سیلت
سطحی و زیرسطحی برای سه تیپ تپه ،فالت لسی و تراس
آبرفتی به ترتیب  0/389 ،0/077و  0/960محاسبه و
مشخص شد ارتباط معنیداری بین درصد سیلت سطحی و
زیرسطحی خاک وجود ندارد.
ماده آلی خاک

براساس نتایج جدول ( ،)1متوسط درصد مواد آلی در الیه
سطحی خاک در سه تیپ تراس آبرفتی ،فالت لسی و تپه به
ترتیب  1/48 ،6/13و  2/41درصد بوده و در الیه زیرسطحی
در تیپهای فوقالذکر به میزان  1/38 ،5/6و  2/07درصد
میباشد .شکل ( )6توزیع ماده آلی را در دو الیه سطحی و
زیرسطحی نشان میدهد .براساس شکل ( )6مقدار مواد آلی
در تیپ تراس آبرفتی و فالت لسی در هر دو الیه سطحی و
زیر سطحی به ترتیب زیاد و کم میباشد دو عامل
حاصلخیزی اراضی لسی و مقدار بارندگی باالتر از متوسط
کشور ،امکان رشد گیاهان مرتعی در هر سه تیپ اجزای
اراضی را فراهم کردهاست .این امر باعث به جاماندن الشبرگ
این گیاهان در سطح خاک و افزایش مواد آلی در آن

درصد آهک خنثی

با توجه به شکل ( )7میزان آهک خنثی در نمونههای
سطحی در دو تیپ تراس آبرفتی و فالت لسی تفاوت چندانی
با هم نداشته و در محدوده  24تا  27درصد است ولی در
تیپ تپه مقدار آن در محدوده  32تا  33/5درصد متغیر
میباشد .متوسط مقدار آهک برحسب درصد کربنات کلسیم
موجود در خاک ،در نمونههای سطحی در تیپ تراس آبرفتی
و فالت لسی و تپه به ترتیب  26/62 ،26/27و  32/95درصد
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عکس این واقعیت را نشان داده و بیانگر آن است که شرایط
حوزه از نظر هیدرولوژیکی مناسب نیست .به طوری که
بارشهای این منطقه فرصت نفوذ در خاک را نداشته و با
ایجاد رواناب الیههای سطحی خاک را با خود شسته و به
سمت خروجی حوزه انتقال میدهد .دلیل این تغییرات را
میتوان به تپه ماهور بودن منطقه نسبت داد .در اینگونه
مناطق به دلیل ناهمواری زیاد آن و شیب باالیی که ایجاد
میکند شرایط برای نفوذ آب در خاک مهیا نمیباشد.

و در نمونههای زیرسطحی به ترتیب  26/64 ،25/92و
 32/75درصد است .مقادیر  p-valueمربوط به آزمون
همبستگی بین درصد آهک خنثی سطحی و زیرسطحی
برای سه تیپ تپه ،فالت لسی و تراس آبرفتی به ترتیب
 0/826 ،0/620و  0/921محاسبه و مشخص شد ارتباط
معنیدار بین درصد آهک خنثی در دو الیه سطحی و
زیرسطحی خاک وجود ندارد.
اگر خاک منطقه دارای نفوذپذیری خوب باشد ،بارش باران،
آهک موجود در خاک را حل و به الیههای زیرین منتقل
خواهد کرد لذا الیه سطحی خاک باید آهک کمتری از آهک
الیه زیرسطحی داشته باشد اما نتایج در حوزه مورد مطالعه

شکل  -6نقشه پراکنش درصد ماده آلی در خاک سطحی ( )aو زیرسطحی ()b
)Figure 6. Distribution map of organic matter percentage in topsoil (a) and subsurface (b
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شکل -7پراکنش درصد آهک خنثی خاک سطحی( )aو زیرسطحی ()b
Figure 7. Distribution map of neutral lime percentage in surface and subsurface soils

نتایج نشان داد شوری در تیپ تپه بالعکس آهک عمل کرده
و در الیه زیرسطحی بیشتر از الیه سطحی است اما در دو
تیپ دیگر شوری در الیه سطحی بیشتر از شوری خاک
زیرسطحی است .شوری این منطقه از نوع سدیمی است که
با نتایج پژوهش ثروتی و همکاران ()Sarvati et al., 2008
همخوانی دارد .از طرفی حل شدن امالح در آب و انتقال آنها
به عمق میتواند موید نفوذ آب به اعماق سطحی و نیز بیشتر
بودن میزان شوری خاک زیرسطحی نسبت به خاک سطحی
باشد .اما مقادیر  p-valueآزمون همبستگی بین هدایت
الکتریکی سطحی و زیر سطحی برای سه تیپ تپه ،فالت
رسی و تراس آبرفتی به ترتیب  0/455 ،0/232و 0/050
محاسبه و نشان داد که اختالف معنیداری بین شوری این
دو عمق در سه تیپ اجزای اراضی وجود ندارد .به عبارت
خیلی ساده میتوان نتیجه گرفت که متوسط هدایت
هیدرولیکی اشباع خاک منطقه کمتر از متوسط باشد.

هدایت الکتریکی خاک

محدوده تغییرات هدایت الکتریکی خاک در تیپ تراس
آبرفتی بین  0/3تا  18دسیزیمنس بر متر ،در تیپ فالت
لسی  0/5تا  1دسیزیمنس بر متر و در تیپ تپه بین 0/3
تا  0/6دسیزیمنس بر متر بوده است .در تیپ تراس آبرفتی
میزان شوری در برخی نقاط بسیار باالست که محل رشد
گیاهان شورپسند است و علت این امر را میتوان به وجود
نمکهای محلول در آب و انتقال آنها از اراضی باالدست به
سمت پاییندست نسبت داد.
مقایسه شوری خاک سطحی و زیرسطحی نشان میدهد که
تغییرات آن از قاعده خاصی پیروی نمیکند اما مطالعات
میدانی موید آن است که در محل اجرای بندهای خاکی
تجمع امالح موجب شوری بیش از حد در الیههای سطحی
و زیرسطحی خاک شده است (نواحی قرمز رنگ در شکل.)8

شکل -8نقشه پراکنش شوری در خاک سطحی( )aو زیرسطحی()b
)Figure 8. Salinity distribution map in topsoil (a) and subsurface (b
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سطحی و زیرسطحی خاک است (شکل .)10بنابراین
میتوان بیان داشت که با مشخص بودن میزان  Ksخاک
سطحی ،میزان  Ksخاک زیر سطحی را میتوان تعیین کرد.
برخالف یافتههای این پژوهش ،وانگ و همکاران ( Wang
 )et al., 2018یک رابطه نمایی را با برای تغییر  Ksخاک با
عمق ارائه کردند .مقادیر  p-valueآزمون همبستگی بین
میزان  Ksسطحی و زیرسطحی برای سه تیپ تپه ،فالت
رسی و تراس آبرفتی به ترتیب  0/030 ،0/002و 0/168
محاسبه شد .باتوجه به اینکه مقادیر  p-valueفقط در تیپ
تراس آبرفتی بزرگتر از  0/05بوده فرض  H0یا عدم وجود
ارتباط معنیدار بین  Ksسطحی و زیرسطحی پذیرفته
میشود .اما در دو تیپ تپه و فالت لسی فرض  H1یا وجود
ارتباط معنیدار بین میزان  Ksسطحی و زیرسطحی پذیرفته
میشود.

ب -هدایت هیدرولیکی اشباع خاک

میزان  Ksدر الیه خاک سطحی در تیپ تراس آبرفتی کمتر
از دو تیپ دیگر و محدوده تغییرات آن بین  0/85تا 0/97
سانتیمتر بر ساعت بود .میزان  Ksدر دو تیپ فالت لسی و
تپه مشابه هم و مقدار آن بین  2تا  6سانتیمتر بر ساعت
است (جدول .)2مقایسه  Ksسطحی و زیرسطحی در هر سه
تیپ منطقه مورد مطالعه نشان میدهد که مقدار آن در الیه
سطحی بیشتر از الیه زیرسطحی متناظر خود است (شکل)9
که این امر مربوط به فشردگی الیه زیرسطحی نسبت الیه
سطحی است .این نتایج با یافتههای سخون و همکاران
( ،)Schwen et al., 2014بکر و همکاران ( Becker et al.,
 )2018و وانگ و همکاران ( )Wang et al., 2018همسو
میباشد .نمودار مقایسه میزان  Ksدر نمونههای سطحی و
زیرسطحی در سه تیپ واحد اراضی و مشاهده ضریب تبیین
در آنها بیانگر وجود رابطه خطی بین میزان  Ksالیههای

شکل -9نقشه پراکنش هدایت هیدرولیکی اشباع خاک در خاک سطحی ( )aو زیرسطحی ()b
)Figure 9. Distribution map of soil saturation hydraulic conductivity in topsoil (a) and subsurface (b
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Figure 10. Relationship between saturated hydraulic conductivity of surface and subsurface soil
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Table. Hydraulic conductivity values of soil saturation in surface and subsurface layers in land unit components in
Aghemam watershed (2)
Statistical
Sampling depth (cm) Land unit components
Saturated hydraulic conductivity (cm h-1)
parameters
0.85
Min
Alluvial terrace
0.97
Max
Mean
0.89
2.47
Min
0-5
Loess plateau
5.23
Max
3.69
Mean
2.68
Min
Hill
5.12
Max
Mean
3.92
0.78
Min
Alluvial terrace
0.85
Max
Mean
0.83
2.12
Min
Loess
plateau
4.46
Max
20-25
Mean
3.27
2.20
Min
Hill
4.84
Max
Mean
3.70
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تحقیقات کاربردی خاک
تعیین مهمترین پارامتر موثر در محاسبه هدایت

- 0.638 LogOM1
+ 0.390 LogClay1,

در این پژوهش برای تعیین ارتباط بین پارامترهای زودیافت
خاک و  Ksاز روش رگرسیون چندگانه خطی استفادهشد.
الزم به توضیح است که از مقادیر لگاریتمی متغیرهای پیش-
گویی و پیشبینی در رگرسیون چندگانه خطی استفاده
شدهاست .نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه خطی نشان
داد که بین مقدار هدایت هیدرولیکی اشباع خاک سطحی
( )P-value=0.000و زیرسطحی ( )P-value=0.014با
حداقل یکی از متغیرهای مستقل رابطه معنیداری وجود
دارد .سپس آزمونهای نکویی برازش مدل رگرسیونی انجام
شد .در خاک سطحی با توجه به مقدار معنیداری در آماره
دوربین واتسون ) (p-value=0.932مشخص شد
خودهمبستگی در باقیماندهها وجود ندارد .نتایج آزمون
درها ) (p-value=0.774نیز مشخص کرد که باقیماندهها
تصادفی بودهاند .همچنین نتایج آزمون اندرسون-دارلینگ
) (p-value=0.641نشان داد که باقیماندهها دارای توزیع
نرمال بودهاست .نتایج ضریب تورم واریانس ) (VIFنیز که
برای هر سه مدل کمتر از  10گزارش شده است نشان داد
که همراستایی بین متغیرهای پیشبینی کننده مدل نهایی
وجود نداشته است .نتایج آزمون نکویی برازش برای خاک
زیرسطحی مشابه با خاک سطحی بوده و برای آزمونهای
دوربین واتسون ،درها ،اندرسون دارلینگ و ضریب تورم
واریانس به ترتیب  0/056 ،0/802 ،0/917و  1/13محاسبه
شدهاست .در بررسی روش گامبهگام مشخص شد از بین
متغیرهای مورد بررسی  3فاکتور مواد آلی و آهک خنثی و
رس در تعیین مقدار هدایت هیدرولیکی اشباع خاک سطحی
بیشترین نقش را داشتهاند (رابطه  ،)1اما در تعیین هدایت
هیدرولیکی اشباع خاک زیرسطحی دو متغیر مواد آلی و
آهک خنثی در مدل انتخاب شدند (رابطه  .)2که در آن:
 Ks1و  Ks2به ترتیب هدایت هیدرولیکی اشباع سطحی و
زیرسطحی خاک OM1 ،و  OM2بهترتیب درصد مواد آلی
خاک سطحی و زیرسطحی CaCO31 ،و  CaCO32درصد
آهک خنثی خاک سطحی و زیرسطحی و  Clay1درصد رس
خاک سطحی میباشد.

- 0.854 LogOM2
=(R2

هیدرولیکی اشباع خاک

()2

=LogKs1
-3.049
+ 2.263 LogCaCo31
)(R2=95.56%
()1
LogKs2
=
-2.59
+ 2.238 LogCaCo32,
)86.07%

پس از استانداردسازی دادههای باقیمانده در مدل و انجام
مجدد رگرسیون چندگانه خطی ،مهمترین متغیر تاثیرگذار
در تعیین هدایت هیدرولیکی اشباع خاک سطحی و
زیرسطحی فاکتور مواد آلی تعیین شد .همچنین مشخص
شد فاکتور درصد آهک خنثی پس از مواد آلی خاک،
مهمترین متغیر تاثیرگذار در تعیین هدایت هیدرولیکی
اشباع خاک سطحی و زیرسطحی میباشد .نتایج این
پژوهش با یافتههای الدو و همکاران (،)Lado et al., 2004
کلیک ( ،)Celik, 2005رزاقی و رضایی ( & Razzaghi
 ،)Rezaei, 2017وانگ و همکاران ( )Wang et al., 2018و
رحمتی و همکاران ( )Rahmati et al., 2019مبنی بر
همبستگی مثبت و معنیداری بین ماده آلی خاک با هدایت
هیدرولیکی همخوانی دارد و با نتایج یونکیانگ و همکاران
( )Yunqiang et al., 2013همسو نمیباشد.
نتیجهگیری کلی
در این پژوهش میزان  Ksسطحی و زیرسطحی در حوزه
آبخیز آق امام ( )2مورد مطالعه قرار گرفت .بررسی نقشههای
پراکنش مقدار  Ksدر الیه سطحی و زیرسطحی نشان داد
که تغییرات این پارامتر در خاکهای سطحی و زیرسطحی
باهم رابطه مستقیم دارند و هدایت هیدرولیکی اشباع خاک
به جز در تیپ تراس آبرفتی که مقدار آن به طورکلی کم
( )0/89 cm/hاست اما در دو تیپ فالت رسی ()3/7 cm/h
و دامنه ( )3/9 cm/hمقدار آن افزایش مییابد .همچنین
بررسیهای بهعمل آمده بر روی بافت خاک در محدوده مورد
مطالعه نشان داد که در الیه سطحی خاک مقدار رس در
باالدست حوزه بیشتر از پاییندست حوزه است .در مقابل در
الیه زیرسطحی میزان رس در خاک باالدست حوزه کمتر از
پایین دست آن میباشد.
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بررسی به ترتیب  2فاکتور مواد آلی و آهک خنثی در تعیین
مقدار  Ksسطحی و زیرسطحی بیشترین نقش را دارد.
بررسیها در حوزه مورد مطالعه نشان داد که بندهایی خاکی
که در باالدست این حوزه ایجاد شده است عملیات مناسبی
در جهت جلوگیری از ایجاد رواناب و در مرحله پیک آن
یعنی سیل شده است اما همین بندها باتوجه به نقشه
پراکنش شوری ،باعث افزایش شوری خاک و استقرار گیاهان
شورپسند و در پی آن کاهش  Ksدر این منطقه شدهاست
که این امر میتواند در سالهای آتی مشکلساز شود .با توجه
به بارش نسبتا خوب باران در این منطقه ،پیشنهاد میشود
جهت افزایش مقدار  Ksخاک و درپی آن زهکشی بهتر خاک
عملیات بیولوژیک شامل کشت گیاهان با تاجپوشش باال و
قرق آن به مدت چند سال انجام گردد و با برنامههای
ترویجی به اهالی منطقه از کشاورزی در اراضی شیبدار
جلوگیری به عمل آید .همچنین پیشنهاد میشود در اراضی
شیبدار با کشت گیاهانی مانند یونجه که تا هفت سال نیاز
به شخم و بذرپاشی ندارد پوشش مناسب ایجاد کرده و با
جلوگیری از ایجاد رواناب ،فرسایشهای سطحی ،شیاری و
خندقی در حوزه تا حدودی کنترل شود

مقدار مواد آلی در تیپ تراس آبرفتی به مراتب بیشتر از دو
تیپ فالت رسی و دامنه میباشد .کمترین میزان درصد مواد
آلی مربوط به تیپ دامنه است .بررسی درصد آهک خنثی
نشان داد که میزان این ویژگی در دو تیپ تراس آبرفتی و
فالت لسی خاکهای زیرسطحی بیشتر از سطحی است ولی
در تیپ تپه بالعکس دو تیپ دیگر ،درصد آهک خنثی در
الیه سطحی بیشتر از الیه زیرسطحی است .مقدار شوری یا
هدایت الکتریکی خاک در تراس آبرفتی در هر دو الیه
سطحی و زیرسطحی بیشتر از دو تیپ واحد اراضی دیگر
است .اگرچه تغییرات میزان شوری در محدوده مورد مطالعه
به صورت نامنظم میباشد ولی میزان پارامتر مذکور در
باالدست حوزه بیشتر از پاییندست حوزه است .نتایج این
پژوهش نشان داد که تغییرات شوری در این حوزه عکس Ks
میباشد بطوریکه با افزایش میزان شوری در هر دو الیه
سطحی و زیر سطحی مقدار  Ksکاهش مییابد.
نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه خطی نشان داد که بین
مقدار  Ksبا حداقل یکی از متغیرهای مستقل رابطه
معنیداری وجود دارد .در بررسی روش گامبهگام و
استانداردسازی دادهها مشخص شد از بین متغیرهای مورد
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Abstract
Soil hydraulic conductivity is one of the important parameters to estimate soil erodibility, soil water
flow, estimate runoff, and design drainage systems. This study was carried out to determine the hydraulic
saturation (Ks) of surface and subsurface loess soils of Aghemam watershed (2) that located in the
northeast of Golestan province. For this purpose, three types of soils in this area including hill, loess
plateau and alluvial terrace in two surface and subsurface layers were sampled. In this study, in addition
to determining Ks using the falling head method, some physicochemical properties of soil samples such
as salinity, neutral lime, organic matter and soil texture were measured in the laboratory and their
relationship with Ks was investigated. Then, the spatial variations of surface and subsurface saturation
hydraulic conductivity in the study area were plotted using GIS software and IDW method. The spatial
variations of Ks in both layers indicated its direct relationship between the two layers. However, the
value of this parameter in the surface layer is more than for the subsurface layer. Also, the amount of Ks
is relatively high in the two types of loess plateau and hill (3.9 cm/h), except in the alluvial terrace type,
which is generally low (0.9 cm/h). The statistical results of linear multiple regression and stepwise
methods showed that among the variables studied, the organic matter and neutral lime parameters,
respectively, have the most impact on determining the amount of surface Ks (R2 = 0.9556) and subsurface
(R2=0.8607) in the study area.
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