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چکیده
پایداری خاکدانه ،توانایی خاک در نگهداری و حفظ ترتیب فاز جامد و فضای خلل و فرج بعد از اعمال تنشهای مکانیکی است .گرچه تاکنون یک
روش رضایت بخش جامع برای تعیین کیفیت فیزیکی خاک ارائه نشده است ولی پایداری خاکدانه میتواند بهعنوان یکی از مهمترین شاخصهای کیفیت
فیزیکی خاک قلمداد شود .هدف از این مطالعه ،ارزیابی روشهای مناسب و استاندارد تعیین پایداری خاکدانه است که قادر بکه تشکخیص شکرایی کیفکی
فیزیکی خاکهای دارای بافت متوسی در هر دو منطقه خش و مرطوب باشد .تعداد  120نمونه خاک که شصت نمونه مربوط به منطقه مرطوب گیالن
و شصت نمونه دیگر از استان فارس با اقلیم خش انتخاب شدند .هر  10نمونه خاک با بافت مشابه مخلوط شده و در نهایت ی نمونه خاک تعیین شد.
بعد از هوا خش شدن و ال کردن نمونهها ،تعیین بافت بهروش پیپت و کربنآلکی خکاک بکهروش اکسیداسکیون اناکاگ گرفکت .همچنکین نمونکههکای
دستنخورده با استفاده از استوانههای فلزی جهت تعیین ضریب آبگذری اشباع ،منحنی رطوبتی و جرگ مخصوص ظکاهری خکاک برداشکته شکد .تعیکین
هدایت هیدرولیکی اشباع بهروش بار ثابت صورت گرفت .برای اندازهگیری پایداری خاکدانکه ،از روشهکای کمپکر -رزنکا ،ببیزسکونای  ،و دیلینهیکر-
دیبودت استفاده شد .براساس نتایج حاصل از این تحقیق ،مقادیر میانگین وزنی قطر خاکدانهها در روشهای کمپر–رزنا و ببیزسکونای بکرای مطالعکه
پایداری ساختمان در هر دو اقلیم مناسب هستند .اگر ی روش بررسی سریع و ساده از وضعیت ساختمان خاک مورد نیاز باشد ،تسکتهکای سکاده م کل
کمپر-رزنا با اشباع سریع و همچنین ببیزسونای در حالت مرطوب شدن سریع میتوانند مورد استفاده واقع شوند.
واژههای کلیدی :دیلینهیر -دیبودت ،ببیزسونای  ،ساختمان خاک ،کمپر -رزنا ،شاخصهای کیفیت فیزیکی خاک

مقدمه
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پایداری خاکدانه ،توانایی خاک در نگهکداری و حفکظ ترتیکب فکاز
جامد و فضای خلکل و فکرج بعکد از اعمکال تکنشهکای مککانیکی یکا
نیروهای مخرب است ( .)15هنگامیکه تنشهای اعمال شده بیش از
نیروهای پیوندی است ،خاکدانههای ضعیف شکسکته شکده و تخریکب
ساختمان خاک را به دنبال دارد ( 2و  .)22روشهکای مختلفکی بکرای
اندازهگیری پایداری خاکدانه وجود دارد که اساس آنها بر خرد شکدن
نمونههای خاکدانه پ از اعمال تنشهای مکانیکی اسکت ( .)1طبکق
نظر بل و شوکال ( ،)2004روشهای ارزیابی پایداری ساختمان خاک
را میتوان به سه گروه تقسیم کرد ( )1 :)24بررسی سهولت پخشکیده
 3 ،1و  -4اعضای هیأت علمی بخش اصالح خاک و مدیریت پایدار اراضی ،مؤسسه
تحقیقات خاک و آب ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی
 2و  -5محققین مؤسسه تحقیقات خاک و آب ،سازمان تحقیقات ،آمکوزش و تکرویج
کشاورزی
(* -نویسنده مسئول)Email: Esmaeelnejad.leila@gmail.com :
DOI: 10.22067/jsw.v33i2.73916

شدن 2خاکدانه توسکی روشهکای ککدورتسکنای )2 ،)16( 3ارزیکابی
مقاومت خاکدانه تحت تأثیر انرژی قطرات آب ( )3 ،)6بررسکی توزیکع
اندازه خاکدانه و پایداری آن بهوسیله ال تر ( .)46روشهکای متعکدد
دیگری مبتنی بر روش ال تر ،توسعه یافتهاند که در ی یا چند مورد
زیر با هم تفاوت دارند ( )1 :)25روشهای قبل از مرطوب شکدن (،)5
 )2اندازه خاکدانههای مکورد اسکتفاده ( )3 ،)31اسکتفاده از یک الک
منفرد یا سری ال ها ( 10 ،5و  )25و تفاوت در شدت انرژی مکانیکی
مخرب وارد شده به نمونهها ( )4 ،)1تفاوت در مایع بهکار رفته جهکت
غوطهوری خاکدانهها ( 20و  .)25موارد ذکر شده باعث میشکوند ککه
مقایسه پایداری حاصل از روشهای متفاوت سخت شکود .عکالوه بکر
این هر روش ،بیان متفکاوتی از پایکداری خاکدانکه داشکته ککه باعکث
پیچیدگی مقایسه نتایج آنها میشود .بهعنوان م کال برخکی روشهکا
4
نتایج را براساس درصد خاکدانههکای پایکدار در آب (  ،)WSAبعضکی
2- Ease of dispersion
3- Turbidimetry
4- Water stable aggregate
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دیگر بر حسب میانگین وزنی قطر خاکدانه ( )MWD1و تعکدادی هکم
2
بهصورت شاخص پایداری (  )SIارائه میدهند که همین امکر مقایسکه
آنها را مبهم میکند .البته روشهای سکادهای م کل ارزیکابی بصکری
ساختمان خاک ( )28تا روشهای پیشرفته لیزری و امواج صوتی ()36
نیز توسعه یافتهاند.
در این تحقیق تمرکز بر ارزیابی روشهای استاندارد انکدازهگیکری
خاکدانههای پایدار در آب بهوسیله ال کردن میباشکد .اگرچکه یک
روش مشخص ،رضایتبخش و جامع برای ارزیکابی کیفیکت فیزیککی
خاک ارائه نشده است ،ولی پایداری خاکدانکه بکهعنکوان یک ویژگکی
فیزیکی مهم در تعیین کیفیت فیزیکی خاک کاربرد وسکیعی دارد ( 3و
 .)34البته چندین شاخص دیگر نیز وجود دارند که بهطور غیرمسکتقیم
بهعنوان شاخصهای کیفیت فیزیکی سکاختمان خکاک ککاربرد دارنکد.
بهعنوان م ال رابطه بین توزیع انکدازه ذرات و مکواد آلکی خکاک (،)23
جرگ مخصوص ظاهری ،تخلخل ،تخلخل تهویهای ،رطوبت خکاک در
حد ظرفیت مزرعه و مقدار آب قابل استفاده گیاه ( 35و  .)36برخکی از
این ویژگیها بهخوبی با شاخص  Sکه توسکی دکسکتر ( )12پیشکنهاد
شده ارتباط دارند که یکی از شاخصهای کیفیت فیزیکی خاک تلقکی
میشود ( .)11در اک ر خاکهکا ،مقکادیر بکزر تکر  Sحکاکی از وجکود
میکروساختارهای خوب توسعه یافتهانکد .ککارآیی شکاخص  Sدر بیکان
کیفیت خاک در مطالعات قبلی دکستر ( 13 ،12و  )14نشان داده شده
است.
هدف از ایکن مطالعکه ارزیکابی روشهکای انکدازهگیکری پایکداری
خاکدانه است که قادر به تعیین شرایی کیفی فیزیکی خاکهای میکان
بافت در دو منطقه خش و مرطکوب باشکد .عکالوه بکر ایکن ارزیکابی
روشهای منتخب از طریق مقایسه آنها با سایر شاخصهکای کیفکی
فیزیکی خاک با هدف اسکتفاده از پایکداری خاکدانکه بکهعنکوان یک
شاخص قابل اطمینان از وضعیت ساختمان خاک انااگ شد.

مواد و روشها
نمونهبرداریوتجزیهخاک 


تعداد  120نمونه خاک که شصت نمونه مربوط به منطقه مرطوب
و از سطح استان گیالن با اقلیم خیلی مرطکوب بکا میکانگین بارنکدگی
سالیانه  1285میلیمتر و میانگین دمای سالیانه  16درجه سانتیگراد و
شصت نمونه دیگر از سطح استان فارس با اقلکیم خشک و میکانگین
بارندگی سالیانه  225میلکیمتکر و متوسکی دمکای سکالیانه  27درجکه
سانتیگراد بهعنوان منطقه خش انتخاب شدند .هر  10نمونه خاک با
بافت مشابه مخلوط شده و در نهایت یک نمونکه خکاک تعیکین شکد.
1- Mean weight diameter
2- Stability index

ویژگیهای این خاکها در جدول  1ارائه شدهاند .نمونهبرداری از بیه
سطحی  0-20سانتیمتری صورت گرفت .بعد از هکوا خشک شکدن و
ال کردن نمونهها ،تعیین بافت بهروش پیپت ،ککربن آلکی خکاک بکه
روش اکسیداسیون و پایداری خاکدانه نیز به روشهای گوناگونی ککه
در ادامه به آن پرداخته خواهد شد در سه تکرار انااگ گرفت (.)40
همچنین نمونههای دستنخورده با استفاده از استوانههای فلکزی
(با قطر و ارتفاع  5سانتیمتر) از بیه  5-15سانتیمتری خکاک جهکت
تعیین ضریب آبگکذری اشکباع ،منحنکی رطکوبتی و جکرگ مخصکوص
ظاهری خاک برداشته شد .تعیین هدایت هیدرولیکی اشکباع بکه روش
بار ثابت صورت گرفت .منحنی رطوبتی خاک نیز بر اساس اندازهگیری
مقدار رطوبکت خکاک در هفکت مککش  150 ،100 ،50 ،30 ،10 ،0و
 1500کیلو پاسکال ترسیم شد .جرگ مخصوص ظاهری خاک خشک
در پتانسیل ماتری  -10کیلوپاسکال تعیین شد .با استفاده از دادههای
منحنی رطوبتی شاخصهای ظرفیت تهویه ( ،3(ACآب قابل اسکتفاده
5
4
گیاه ) (PAWCو مقدار نسبی رطوبت ) )28( (RWCتعیین شدند:
()1
()2
()3
،و
،
،
در معادبت فوقالکذکر،
بهترتیب مقادیر رطوبت در مکشهای ،300 ،100 ،0
سانتیمتر میباشد.

و 15000
برای اندازهگیری پایداری خاکدانههکا از نمونکههکای هکوا خشک
استفاده شد .به این منظور از سه روش متفاوت  )1روش دیلینهکر و
دیبودت ( )10که بر اساس ال تر و با استفاده از ال های مضکاعف
انااگ شد )2 ،روش لیبیزسونای ( )25و )3و روش کمپر و رزنا ()23
بهوسیله ی ال تر انااگ شد .در روش دیلینهر و دیبکودت ابتکدا
نمونههکای خکاک پک از هوا خش شدن از ال  8میلیمتری عبور

داده شد .سپ  20گرگ از خاک ال شده ی بار بهصکورت رطوبکت
هوا خکش (پیش تیمار مرطوب کردن سریع) و بکار دیگکر با رطوبت
گناایش (پکیش تیمار مرطوب کردن آهسکته) بکر روی یک سککری
ال بهترتیب از باب به پکایین ( 0/05 ،0/25 ،0/5 ،1 ،2 ،4میلکیمتکر)
ریخته شد و با سرعت  30نوسکان در دقیقکه و زمکان  5دقیقکه تحکت
ال تر قرار گرفت .روش لیبیزسونای شامل سکه مرحلکه اسکت)1 :
خی کردن خاکدانهها )2 ،غربال کردن آنها در اتانول  96درصکد ،و
 )3جمعآوری مواد به جا مانده بر روی غربال  0/05میلیمتری .خش
کردن آن و غربال کردن آنها با سری الک هکای  0/25 ،0/5 ،1 ،2و
 0/1میلیمتر است.
3- Air capacity
4- Plant available water capacity
5- Relative water content
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جدول  -1ویژگی خاکهای مورد مطالعه مناطق مرطوب گیالن ( )G1-G6و خشک استان فارس ()F1-F6
)Table 1- Studied soil properties of Guilan moist regions (G1-G6) and Fars arid regions (F1-F6

کربن آلی

شن

سیلت

رس

Organic carbon

Sand

Silt

Clay

()g.kg-1
42.6

516.2

198.6

285.2

کالس بافت

خاک

Texture class

Soil

لوگ رسی شنی SCL

G1

لوگ رسی CL

G2

24.4

426.7

282.3
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17.5

476.5

350.7

172.8

لومی L

20.3

284.7

485.8

229.5

لومی L

G4

29.1

156

583

261

لوگ سیلتی SiL

G5

16.1

75.6

501.3

423.1

رسی سیلتی SiC

G6

10.6

743.9

119.6

136.5

لوگ شنی SL

F1

10.4

207.6

627.9

164.5

لوگ سیلتی SiL

F2

9.4

216.9

657.7

125.4

لوگ سیلتی SiL

F3

9.6

370.5

531.8

97.7

لومی L

F4

8.1

475.2

371.8

153

لومی L

F5

6.5

379.7

519

101.3

لوگ سیلتی SiL

F6

 MWDاز مقدار خاکدانه باقیمانده بر روی هکر الک محاسکبه و
معموبً بر حسب میلیمتر بیان میشود .روش کمپر و رزنا ( )23مبتنی
بر غربکال ککردن خاکدانکههکا در آب اسکت .بکرای ایکن منظککور 20
گکرگ خاکدانکه هکوا خشک در غربکال  0/25میلککیمتکری بککا قطکر
دهانکه  6سانتیمتر ریخته شد و بکرای اشککباع کککردن تککدریای در
داخل دسیکاتور قرار گرفت .پ از اشککباع غربککال  0/25میلکیمتکر
داخل دستگاه غربال تر که مخصکوص انکدازهگیری ایکن نمایکه بکود،
قرار داده شکد .مکدت غربکال ککردن خاکدانکههکا در آب مقطکر پککنج
دقیقکه ،ارتفکاع نوسکان یک سکانتیمتکر و شکدت آن  30نوسکان در
دقیقه انتخکاب شکد .در این روش  WSAبهعنکوان مکالک پایککداری
برابکر بکا نسبت وزن خاکدانههای متالشی نشکده بکه وزن اولیکه آنها
پ از کسر شن بزرگتکر از  0/25میلکیمتکر است .نتیاکه بکهصکورت
درصد خاکدانههای پایکدار بیکان میشود.
همه تازیهها در سه تکرار صورت گرفت .در روش دیلکینهکر و
دیبودت ( )10که در ایناا به اختصار  dLdBنامیده میشود ،نتایج بر
حسب  MWDبیان مکیشکود .شکاخص ناپایکداری ،)IS( 1بکر اسکاس
تفاوت بین  MWDاولیه (ال خشک ) و  MWDنهکایی (الک تکر)
قابل محاسبه است .معکوس  ISشکاخص پایکداری یکا  SIاسکت ککه
مقیاسی از پایداری خاکدانهها است ( .)SI=1/ISدیلینهر و دیبودت
( ،)9برای خاکهای متوسی بافت بلژی بر اساس  SIطبقهبندی زیر
را ارائه کردهاند SI :بیشتر از ی نشاندهنده پایکداری عکالی0/8-1 ،

1- Instability index

G3

خیلی خوب 0/66-0/8 ،خکوب 0/5-0/66 ،نامناسکب و کمتکر از 0/5
حاکی از کالس پایداری بد است (.)9
روش لیبیزسونای ( ،)24که در ایناا به اختصار  LBنشان داده
میشود ،دارای سه تیمار مختلف است که بیانگر حالکتهکای مختلکف
مرطوب شدن است :مرطوب شدن سریع ( ،)LB1مرطوب شکدن آراگ
( ،)LB2پکیش تیمکار مرطکوب شکدن و سکپ شکسکتگی مکککانیکی
خاکدانهها بهوسیله تکان دادن ( .)LB3پایداری خاکدانه حاصل از سه
روش فککوق بککهصککورت محاسککبه  MWDو  SIبیککان مککیشککوند.
لیبیزسونای ( ،)24بر اسکاس مقکادیر  MWDحاصکل از تیمارهکای
فوقالذکر کالسهای پایداری زیر را بیکان ککرده اسکت :اگکر MWD
بیشتر از  2باشد خیلی پایدار 1/3-2 ،پایدار 0/8-1/3 ،متوسکی-0/8 ،
 0/4ناپایدار و کمتر از  0/4خیلی ناپایدار است.
روش  Yoderکه بهوسیله کمپر و رزنا ( )23تعدیل و اصالح شده
است و در ایناا با عالمت اختصاری  KRنمایش داده میشکود ،بکرای
اندازهگیری خاکدانههای هوا خش  1-2میلیمتری بهکار رفت .روش
مذکور مبتنی بر ال کردن خاکدانهها در آب است .بکدین منظکور 20
گرگ خاکدانه هوا خش در ال  0/25میلیمتری ریخته شده و بکرای
اشباع کردن تدریای آنها در داخل دسیکاتور و پتانسیل ماتریک -3
سانتیمتر بهمدت  30دقیقه قرار گرفت .پ از اشباع شدن آراگ ()SW
و سریع ( ،)FWال  0/25میلیمتری در درون دستگاه ال تکر قکرار
گرفته و به مدت  3دقیقه در یک سکرعت ثابکت و کنتکرل شکده (30
نوسان در دقیقه) در آب مقطر ال شد .در این روش WSA ،بهعنوان
مالک پایداری برابر با نسبت وزن خاکدانههای متالشی نشده به وزن
اولیه آنها پ از کسر شن بزرگتر از  0/25میلکیمتکر اسکت .سکپ
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 MWDبر حسب  WSAمحاسبه میشود (:)4
()4
در آن Ws :همان  d ،WSAمیانگین قطر خاکدانههکا و  Wtوزن
کل نمونه بهکار رفته است.
در این مطالعه برای روشهای  dLdBو  LBیک خکاک خیلکی
پایدار ،خاکی است که بیش از  70درصد خاکدانههای پایدار در آب آن،
بر روی ال  0/5میلیمتر و بابتر قرار گرفته باشد .این مقکدار بکرای
خاک ناپایدار کمتر از  50درصکد اسکت .در روش  ،KRخکاک پایکدار،
خاکی است که بیش از  70درصد خاکدانهها پ از ال تکر ،بکر روی
ال  0/25میلیمتری قرار گیرد و در مورد خاک ناپایدار این رقم کمتر
از  50درصد است.
همچنین از توزیع انکدازه ذرات و مقکدار ککربن آلکی خکاک بکرای
محاسبه شاخص پایداری ساختمانی ( )SIاسکتفاده شکد .ایکن شکاخص
بهوسیله پییری ( )32پیشنهاد شد و بیانکننده خطر تخریب ساختمان
خاک ناشی از تخلیه کربن آلی خاک است:
()5
در رابطه  5همه مقادیر بر حسب درصد است.
طبقهبندی ارائه شده توسی پییری بر حسب  SIبدین شرح است:
اگر  SIکمتر از  5درصکد باشکد نشکان مکیدهکد ککه خکاک از لحکا
ساختمانی تخریب شده است 5-7 ،درصد بیانگر خطکر زیکاد تخریکب
ساختمان خاک 7-9 ،درصد خطر کم تخریب ،بیش از  9درصد حاکی
از وجود مقادیر کافی کربن آلی جهت ابقا و پایداری سکاختمان خکاک
است.
با استفاده از نرگ افزار  RETCمعادله ونگنوختن ( )43بر دادههای
اندازهگیری شده منحنی رطکوبتی بکرازش داده شکد و پارامترهکای آن
مشخص شدند.
()6
که در آن و بهترتیب رطوبت اشباع و باقیمانده (بر اساس
کیلوگرگ بر کیلوگرگ) h ،مکش بر حسکب سکانتیمتکر m ، ،و  nنیکز
پارامترهای شکل منحنی هستند .معادلکه زیکر جهکت محاسکبه شکیب
منحنی رطوبتی در نقطه عطف منحنکی رطکوبتی ،S-Index ،بکهککار
رفت:
()7
با توجه به اینکه مقدار شاخص  Sهمواره منفی است ،لکذا از قکدر
مطلق آن استفاده میشود .بر اساس  ،Sاین طبقهبندی ارائه شده است
( :)13اگر  Sبیش از  0/035باشد شاخص کیفیت فیزیکی خاک خکوب
است 0/02-0/035 ،ضعیف و کمتر از  0/02خیلی ضعیف میباشد.

تجزیهآماریدادهها 


جهت بررسی تفاوتهای آماری بین روشهای گوناگون ،مقایسکه
میانگین از طریق آزمون  LSDو برای تعیکین میکزان تیییرپکذیری یکا
همگنی روشها از آزمون تعیین همگنی  Leveneاستفاده شد .میکزان
شباهت بین روشها بهصورت مقیاسبندی چند بعکدی بکا اسکتفاده از
روش  ALSCALدر نرگافزار  SPSSبر روی دادههای استاندارد شکده
انااگ شد .در این روش دادهها بر اساس تشابهات یکا تفکاوتهایشکان
دستهبندی ،رتبهبندی و ترجیح داده میشوند .سپ تشابهات موجکود
را به شکل نقکاطی در یک فضکای چنکد بعکدی در آورده و آنهکا را
بهگونهای پیکربندی میکند ککه حکداک ر تطکابق را داشکته باشکند .از
مککاتری همبسککتگی  Spearman Rhoجهککت بیککان عککددی درجککه
همبستگی بین شاخصهای پایداری روشهای مختلف اسکتفاده شکد.
این عملیات نیز در نرگافزار  SPSSانااگ شد.

نتایج و بحث
برای نمایش دادههای پایداری خاکدانهها با ی شاخص مشترک،
نتایج حاصل از سکه روش ذککر شکده در مکواد و روشهکا بکر حسکب
 MWDبیان شدند .البته بر اساس روش بهکار رفته در بعضکی مکوارد
مقادیر  WSAو  SIنیز آورده شده اسکت (جکدول  .)2تفکاوت MWD
اولیه و نهایی نشانگر مقایسه وضعیت خاکدانهها پ از ال خش و
تر است .در مورد روش  ،dLdBمقدار  MWDاولیکه  4/45میلکیمتکر
بود .خاکهکای  G2 ،G1و  G5کمتکر از  20درصکد ککاهش MWD
داشتند .خاکهای  G6و  F3به میزان  30-40درصد و سایر خاکهکا
بیش از  50درصد کاهش نسکبت بکه  MWDاولیکه داشکتند .ککاهش
بیشتر در مقدار  MWDبیان کننده ناپایداری بیشتر و بنابراین شاخص
 SIکمتر است .خاکهکای  G2 ،G1و  G5دارای  SIdLdB<1و درجکه
پایککداری عککالی F3 ،دارای درجککه پایککداری خاکدانککه خککوب بککا
 SIdLdB=0/68و سککایر خککاکهککا دارای شککاخص پایککداری پککایین و
 SIdLdB>0/66بودند.
همانطور که در شکل  1قسمتهکای الکف و ب نشکان داده شکده
است ،بیش از  70درصد از خاکدانههای پایدار در آب خاکهکای ،G1
 G2و  G3دارای قطر  2-8میلیمتکر و  50-70درصکد خاکدانکههکای
خاکهای  F2 ،F1 ،G6 ،G3و  F3دارای ایکن قطکر بودنکد .در مکورد
سایر خاکها بیش از  50درصکد جرمکی خاکدانکههکای پایکدار در آب،
دارای قطر کمتر از  0/5میلیمتکر بودنکد .بکهطکور کلکی روش dLdB
نشان داد که خاکهای  G3 ،G2 ،G1و  F3خاکهکایی بکا پایکداری
خاکدانه بیشتر و شرایی ساختمانی "خوب" هستند.
شکل  2توزیع اندازه خاکدانهها پ از هر سه تیمکار روش  LBرا
نمایش میدهد .توزیع اندازه خاکدانهها بکهوضکوح متکأثر از تیمارهکای
مورد استفاده بود .در خاکهای مناطق مرطوب ،خاکهای  G2 ،G1و
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 G5بیشترین نسبت خاکدانههای  2-5میلیمتر را پ از هر سه تیمار
روش  LBداشتند .سایر خاکها پ از تیمار  LB1بیش از  50درصکد
جرمی خاکدانهها در بین ال های  0/05-0/5میلیمتکر قکرار داشکتند.
همچنین پ از تیمارهای  LB2و  40-50 LB3درصد از خاکدانکههکا
بین ال های  0/2-2میلیمتر قرار گرفتند.
ر خاکهای مناطق خش ( ،)F1-F6روند توزیع اندازه خاکدانهها
در هر سه تیمار  LBمتفاوت از خاکهای منطقه مرطوب بود .پک از
اعمال تیمار  ،LB1بیش از  50درصد جرمی خاکدانهها بین الک هکای
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 0/1-0/5میلیمتر قرار گرفتند .بعد از تیمار  LB2تخریب خاکدانکههکا
در خاکهای F1و  F2خیلی کم بود؛ بهطوریکه بکهترتیکب  91و 82
درصد از خاکدانهها بین ال های  2-5میلیمتری قرار داشته که ایکن
وضعیت در خاکهای  F5 ،F4 ،F3و  F6متفاوت بود .پک از اعمکال
تیمار  LB3بیش از  50درصد از خاکدانههای خاکهای ،F4 ،F3 ،F1
 F5و  F6دارای قطر  0/5-2میلیمتر بوده ،در حالیکه در مورد خکاک
 F2بیش از  50درصد خاکدانهها روی ال های  2-5میلکیمتکر جمکع
شده بودند.

جدول  -2میانگین مقادیر شاخصهای پایداری در خاکهای مورد مطالعه
G6
(0.5)2.62
)0.55(0.16
)0.93(0.17
)1.89(0.33
)1.99(0.34
)0.58(0.07
)0.84(0.03
)57.3(5.97
)83.6(0.24
F6
)0.71(0.32
)0.25(0.05
)0.31(0.19
)1.99(0.23
)0.75(0.05
)0.35(0.09
)0.71(0.02
)34.9(8.18
)71.3(0.61

Table 2- Mean values of stability indicators in studied soils
G1
G2
G3
G4
G5
)3.63(0.06) 3.58(0.15) 2.29(0.31) 1.93(0.70
)3.97(0.08
)1.22(0.10) 1.15(0.21) 0.46(0.07) 0.40(0.15
)2.07(0.31
)1.78(0.19) 1.86(0.22) 0.51(0.06) 0.79(0.33
)2.99(0.09
)3.46(0.01) 3.37(0.05) 1.64(0.16) 1.99(0.44
)3.46(0.02
)3.15(0.12) 3.18(0.06) 1.50(0.10) 1.82(0.43
)3.38(0.02
)0.73(0.05) 0.61(0.07) 0.18(0.02) 0.42(0.11
)1.00(0.02
)1.02(0.03) 0.82(0.03) 0.77(0.05) 0.68(0.02
)1.01(0.02
)70.8(4.67) 82.2(5.39) 37.1(4.37) 43.1(10.43) 93.4(1.47
)92.7(1.70) 99.3(0.42) 91.1(0.88) 68.9(0.87
)97.7(0.24
F1
F2
F3
F4
F5
)2.11(0.22) 2.92(0.33) 2.92(0.33) 0.82(0.17
)0.75(0.21
)0.43(0.04) 0.43(0.04) 0.66(0.14) 0.28(0.01
)0.26(0.03
)0.73(0.10) 0.67(0.09) 0.53(0.07) 0.33(0.06
)0.34(0.12
)3.25(0.05) 2.85(0.37) 1.60(0.17) 2.04(0.27
)2.00(0.04
)0.65(0.08) 1.98(0.18) 0.71(0.03) 0.80(0.08
)0.72(0.16
)0.46(0.10) 0.41(0.10) 0.40(0.08) 0.38(0.12
)0.32(0.21
)0.84(0.02) 0.90(0.17) 0.83(0.01) 0.76(0.04
)0.69(0.03
)44.9(8.34) 37.9(9.95) 34.5(7.17) 39.6(11.46) 35.2(12.12
)82.3(1.00) 83.7(0.75) 77.2(0.62) 74.4(3.21
)69.6(0.21
Values are presented in parentheses are standard deviation.

MWDdLdB
SIdLdB
MWDLB1
MWDLB2
MWDLB3
MWDKRFW
MWDKRSW
WASKRFW
WASKRSW
MWDdLdB
SIdLdB
MWDLB1
MWDLB2
MWDLB3
MWDKRFW
MWDKRSW
WASKRFW
WASKRSW

مقادیر داخل پرانتز انحراف معیار دادهها هستند.

شکل  -1توزیع اندازه خاکدانه خاکها( ،الف) :منطقه مرطوب (( ،)G1-G6ب) :منطقه خشک ( )F1-F6بر اساس روش dLdB
Figure 1- Distribution of soils aggregate size, (a): moist region (G1-G6), (b): arid region (F1-F6) according to dLdB method
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شکل  -2توزیع اندازه خاکدانه بر اساس روش  LBبرای خاکهای مناطق مرطوب ( )G1-G6و خشک ()F1-F6
)Figure 2- Distribution of aggregate size according to LB method for moist region soils (G1-G6) and arid region (F1-F6

این تفاوتها بکین تیمارهکای  ،LBبکرای همکه خکاکهکا بکهجکز
خکککککاکهکککککای  G6و  F1بکککککه ایکککککن شکککککرح اسکککککت:
 .MWDLB2>MWDLB3>MWDLB1بککر اسککاس  MWDLB1خککاک

 G5در کالس خیلی پایکدار G1 ،و  G2پایکدار G6 ،متوسکی و سکایر
خاکها ناپایدار هستند .بر حسکب  MWDLB2همکه خکاکهکا در رده
خیلی پایدار و پایدار قرار میگیرند و در نهایکت طبکق  ،MWDLB3در
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کالس خیلی پایدار و پایدار قرار میگیرند بهجکز خکاکهکای ،F3 ،F1
 F4که در گروه خاکهای ناپایدار قرار میگیرند.
برای هر دو مورد خاکهکای مکورد بررسکی در منکاطق خشک و
مرطوب ،در بین تماگ روشهای اندازهگیری پایکداری خاکدانکه ،روش
 ،LBمقادیر  MWDبیشتری ارائه داد که نشان مکیدهکد ایکن روش
بیش از سایرین از فروپاشی و تخریب خاکدانهها جلکوگیری مکیکنکد.
تفاوت در روند مشاهده شده از تیمارهای مختلف روش  LBحکاکی از
این است که تیمکار  LB2خکاکهکای بیشکتری را در رده پایکدار قکرار
میدهد؛ بهطوریکه خاکهکایی ککه در اثکر تیمکارهکای  LB1و LB3
کالس ناپایدار داشتند در اثر  LB2در کالس پایدار قرار گرفتند.
نتایج حاصل از روش  KRبکر حسکب  WSAو  MWDگکزارش
شدهاند .با توجه به  ،WSAپ از پیش تیمار مرطکوب شکدن سکریع،
کالسهای پایداری زیر قابل رویت است :خاکهکای  G2 ،G1و G5
خیلی پایدار G6 ،پایدار و سایر خکاکهکا ناپایکدار هسکتند (جکدول .)2
کککاهش  MWDپ ک از مرطککوب شککدن سککریع خاکدانککههککای 1-2
میلیمتری برای خاک  30 G5درصد ،خاکهای  G2 ،G1و -60 G6
 50درصد و بیش از  70درصد برای سایر خاکها مکیباشکد .مقایسکه
کاهش  MWDاین روش با روشهای قبلی نشان میدهد بهجز خاک
 G5هنگامیکه ال تکر پک از پکیش تیمکار مرطکوب شکدن سکریع
خاکدانهها صورت میگیرد که خاکدانههای  1-2میلیمتری مقاومت و
پایداری کمتری دارند .جدول  2نشان میدهد هنگامیکه پکیش تیمکار
مرطوب شدن آراگ بر روی خاکدانهها اعمال میشکود ،همکه خکاکهکا
خیلی پایدار هستند و  50-70درصد از خاکدانهها پ از الک ککردن
بککاقی مککیماننککد .نتککایج نشککاندهنککده کککاهش کمتککر از  30درصککد
 MWDKRSWبرای همه خاکهاست .در نتیاه هنگکامیککه از پکیش
تیمار مرطوب شدن آراگ در پتانسیل ماتری  -3سانتیمتری به مکدت
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 30دقیقه استفاده شد همه خاکها پ از تکان خوردن در ال تر در
کالس خیلی پایدار قرار میگیرند .این مطلب حاکی از این اسکت ککه
پایداری خاکدانه خاکهای متوسی بافت مورد مطالعه بهشدت متأثر از
مقدار رطوبت خاکدانهها قبل از ال تر است.
تازیه تفاوت بین ضرایب تیییرات روشهکای مختلکف بکا هکدف
مقایسه تیییرپذیری در کالس ارائه شکده توسکی روشهکای مختلکف
صورت گرفت (جدول  .)3طبق جدول  3در خاکهای مناطق مرطوب
دو گروه تشکیل شده اسکت KRFW .و  LB1در یک گکروه و  LB3و
 LB2در ی گروه دیگر قرار دارند .بهعبارتی بکر طبکق نتکایج آزمکون
 ،Leveneروشهایی که دارای همگنی ضریب تیییرات بودند در یک
گروه قرار گرفتکهانکد ککه حکاکی از مشکابه بکودن نتکایج روشهکا در
کالسبندی کیفیت خاکهای مورد مطالعه است .روشهکایی ککه بکر
پایه مرطوب شدن آراگ هستند یعنی  LB2و  KRSWدر دو گروه ماکزا
از هم قرار گرفتهاند .این تفاوت در گروهبندی مؤید این مطلکب اسکت
که فرآیند بهکار رفته در هکر روش خاکدانکههکا را بکا شکدت متفکاوتی
تخریب میکننکد .در مکورد روشهکای  LB1 ،KRFW ،dLdBو LB3
انککرژی وارد شککده بککر خاکدانککههککا توسککی تکککان دادن ،مخککربتککر از
روشهایی است که قبل از اعمال ال تر از پیش تیمار مرطوب شدن
آراگ استفاده میکنند .هر دو روش تعیکین  MWDLB2و MWDKRSW
با حذف هوا از خاکدانهها آغاز میشوند (پیش مرطوب شکدن در یک
ماتری مشخص بهوسیله آب و اتانول) قبل از اینکه انرژی بهصکورت
دستی یا مکانیکی به خاکدانهها وارد شود .ولی تفاوت ایااد شده بکین
دو روش فوقالذکر میتواند به دبیل زیر باشد )1 :روش  LB2نسکبت
به  KRدوره ال کوتاهتری دارد )2 ،غوطهوری خاکدانهها در مایعکات
متفاوت برای ال تر و  )3اندازههای مختلکف خاکدانکههکای اسکتفاده
شده.

جدول  -3آمارههای شاخصهای پایداری مربوط به خاکهای مناطق مرطوب و خشک
Table 3- The statistics of stability indicators of moist and arid regions soils

بیشینه
Max

کمینه
Min

3.67
1.29
1.06
3.45
2.47
0.69
0.93
60.17
88.58

0.15
0.23
0.24
0.00
0.46
0.24
0.69
24.00
67.67

خاکهای خشک
Arid soils
انحراف
ضریب

خاکهای مرطوب
Moist soils
انحراف
ضریب

میانگین
Mean

نام اختصاری
Abbreviations

کمینه
بیشینه
میانگین
معیار
تغییرات*
معیار
تغییرات*
Min
Max
Mean
St. Dev.
CV
St. Dev.
CV
MWDdLdB
3.00
0.88
29c
0.95
4.12
1.83
1.32
72b
SIdLdB
1.07
0.74
69
0.29
3.03
0.52
0.30
57
MWDLB1
1.47
0.87
59b
0.32
3.18
0.58
0.19
33bc
MWDLB2
2.63
0.86
33a
1.16
3.53
2.47
0.82
33a
MWDLB3
2.50
0.79
31a
1.13
3.42
1.06
0.61
57c
MWDKRFW
0.59
0.26
45b
0.14
1.04
0.41
0.11
26c
MWDKRSW
0.86
0.13
15b
0.61
1.07
0.83
0.06
7.2d
WSAKRFW
64.03
21.27
33
33.67 95.50
39.28
9.55
24
WSAKRSW
88.76
11.40
12
54.75 99.33
79.44
6.01
7.5
*بررسی همگنی ضرایب تیییرات از طریق آزمون Leveneبین  MWDروشهای مختلف.
*Homogeneity investigation of correlations variation by Levene test among MWD from different methods.

شاخص
Indices

روشها
Methods

MWD
SI

dLdB

MWD

LB

MWD
KR
WSA
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 ،MWDLB3 ،MWDKRFWو  MWDLB1در انککدازهگیککری پایککداری
خاکدانه مشابه میباشند .انتظار میرود هنگکاگ اسکتفاده از روشهکای
 dLdB ،KRSWو  LB2در مقایسه با روشهکای  LB3 ،KRFWو
 LB1طبقه بنکدی متفکاوتی از شکاخص کیفیکت فیزیککی ارائکه شکود
( ،)P>0/01اما بر خکالف خکاکهکای منکاطق مرطکوب ،همبسکتگی
معنیداری بین اک ر روشهای تعیکین پایکداری خاکدانکه یافکت نشکد
(جدول .)4

از طرف دیگر اک ر روشهای بهکار رفته برای اندازهگیری پایداری
خاکدانه در خاکهای منطقه مرطوب دارای ضرایب همبستگی بابیی
با یکدیگر هستند (جدول  .)4بابترین همبسکتگی بکین  MWDLB1و
 MWDKRFWمؤید نتایج مشابه آنهاست .این روشها در میزان نیروی
مخرب وارد بر خاکدانهها شباهت داشکته ککه باعکث افکزایش میکزان
تخریب خاکدانههای ناپایدار میشوند .حتی اگر آنها شامل اندازههای
مختلف خاکدانهها باشند ولی نیکروی مککانیکی تخریکب و فروپاشکی
یکسانی بر خاکدانهها اعمال میکنند.
در مککورد خککاکهککای منککاطق خشکک  ،کککارآیی روشهککای

جدول  -4ماتریس همبستگی ( )Spearman Rhoروشهای استفاده شده برای ارزیابی پایداری خاکدانه
Table 4- Spearman correlation matrix of used methods for aggregate stability assessment
MWDdLdB
MWDLB1
MWDLB2
MWDLB3
MWDKRFW

MWDKRSW
**0.73

**0.91

**0.90

**0.85

**0.92

1.00

MWDdLdB

**0.63

**0.98

**0.94

**0.89

1.00

**-0.74

MWDLB1

*0.70

**

**

**

**

-0.74

MWDLB2

**0.66

**0.93

-0.03ns

0.12ns

-0.38ns

MWDLB3

**0.64

1.00

ns

ns

ns

1.00

0.18ns

0.86

0.90

1.00
ns

0.07

0.33ns

**

1.00

-0.00

*-0.42

0.86

0.10

-0.33ns

0.34

MWDKRFW

0.19ns

MWDKRSW

مقادیر واقع در سمت چپ قسمت باب مربوط به مناطق مرطوب و در قسمت پایین بهسمت راست مربوط به مناطق خش
* ns ،p>0/01** ،p>0/05عدگ معناداری.

است.

Located values in left above part related to moist regions and in right below part related to arid regions.
*p<0.05, **p<0.01, ns no significant.

جدول  -5میانگین شاخصهای کیفیت برای خاکهای مناطق مرطوب و خشک
Table 5- Quality indicatorsmean for moist and arid regions soils
F6
0.65
)(0.05
2.13
)(0.29
1.23
)(0.11
0.06
)(0.03
0.16
)(0.04
0.65
)(0.04
0.06
)(0.005
0.36
)(10.36

F5
0.81
)(0.06
2.01
)(0.21
1.12
)(0.09
0.05
)(0.03
0.17
)(0.02
0.62
)(0.05
0.06
)(0.004
0.32
)(8.28

F4
0.96
)(0.07
2.63
)(0.20
1.46
)(0.10
0.05
)(0.01
0.18
)(0.01
0.73
)(0.03
0.061
)(0.003
0.36
)(9.64

F3
0.94
)(0.05
2.08
)(0.14
1.51
)(0.09
0.09
)(0.04
0.16
)(0.01
0.65
)(0.07
0.057
)(0.008
18.90
)(31.31

F2
1.04
)(0.10
2.91
)(0.21
1.44
)(0.11
0.07
)(0.03
0.17
)(0.02
0.72
)(0.07
0.059
)(0.009
11.11
)(224.1

F1
1.06
)(0.15
7.79
)(1.03
1.33
)(0.09
0.17
)(0.01
0.17
)(0.01
0.49
)(0.02
0.086
)(0.01
77.00
)(102.5

G6
1.61
)(0.37
2.98
)(0.63
1.53
)(0.11
0.05
)(0.01
0.13
)(0.02
0.82
)(0.04
0.038
)(0.005
2.30
)(117.2

G5
2.91
)(0.53
5.94
)(1.09
1.65
)(0.06
0.04
)(0.02
0.13
)(0.01
0.82
)(0.05
0.038
)(0.003
0.75
)(3.49

G4
2.03
)(0.54
4.97
)(1.69
1.34
)(0.05
0.05
)(0.02
0.18
)(0.02
0.78
)(0.04
0.057
)(0.005
0.87
)(1.18

G3
0.75
)(0.06
2.48
)(0.16
1.55
)(0.09
0.08
)(0.01
0.13
)(0.01
0.68
)(0.03
0.047
)(0.002
0.88
)(1.62

G2
2.44
)(0.56
7.32
)(1.67
1.41
)(0.09
0.12
)(0.04
0.17
)(0.08
0.65
)(0.10
0.047
)(0.01
25.97
)(16.87

G1
4.26
)(0.31
15.25
)(1.95
1.10
)(0.08
0.16
)(0.05
0.13
)(0.03
0.66
)(0.07
0.048
)(0.015
53.82
)(416.9

Indices
SOC
SI
BD
AC
PAWC
RWC
S-Index
Ksat

 :SOCکربن آلی خاک ( :SI ،)%شاخص پایداری ساختمان  :BD ،)%( Pieriجرگ مخصوص ظاهری ( :AC ،)Mg m-3ظرفیت تهویه کل خاک ( :PAWC ،)m3m-3مقدار
رطوبت قابل استفاده گیاه ( :RWC ،)m3m-3ظرفیت رطوبت نسبی ( :S-Index ،)m3m-3نقطه عطف منحنی رطوبتی و شاخص کیفیت  :Ksat ،Dexterهدایت هیدرولیکی
اشباع (میانگین هندسی.)cmh-1 ،
انحراف معیار هر شاخص در پرانتز ارائه شده است (.)±
SOC: soil organic carbon (%), StI: pieri structure stability indicator (%), BD: bulk density (mgm-3), AC: aeration capacity of total
soil (m3m-3), PAWC: plant available water capacity (m3m-3), RWC: rational water capacity (m3m-3), S-Index: turning point of
moisture curve and Dexter quality index, Ksat: saturation hydraulically conductivity (geometric mean cmh -1).
Standard deviation for each index is presented in parentheses (±).

مقایسه روشهاي ارزیابی پایداري خاكدانه بهعنوان یکی از شاخصهاي كیفیت فیزیکی خاك

برای انتخاب ی روش ارزیابی پایداری خاکدانکه مناسکب بکرای
خاکهای خش و مرطوب ،اعتبار آنهکا از طریکق بررسکی ارتبکاط و
همبستگیشان با سایر شاخصهای کیفی فیزیککی خکاک ذککر شکده
توسی رینولدز و همکاران ( )37سنایده شکد .میکانگین شکاخصهکای
کیفی فیزیکی خاک بهجز در مورد جرگ مخصوص ظاهری (جکدول )5
با مقادیر بهینه پیشنهاد شده توسی رینولدز و همککاران ( )37مقایسکه
شد .جرگ مخصوص ظاهری خاکهای مورد مطالعه با مقادیر بحرانکی
این پارامتر که رشد ریشه را برای خاکهای مختلف محدود میکنکد و
توسی پییرک و همکاران ( )33پیشکنهاد شکده بکود مکورد مقایسکه و
ارزیابی قرار گرفت.
در بین خاکهای منطقه مرطوب ،با توجه به شاخصهکای کیفکی
فیزیکی خاک به جز  ،S-Indexدو گروه کیفی خاک قابکل تشکخیص
است :گروه اول محدوده بهینه خاکهاست که خکاکهکای  G1و G2
دارای شاخص کیفیت خوب و خاک  G3در کالس نسبتاً خوب اسکت.
گروه دوگ گروه دارای محدودیت برای خاکهای  G4با کالس نسکبتاً
ضکعیف و  G5و  G6دارای شکاخص کیفکی ضکعیف مکیباشکند .ایکن
گروهبندی کیفیت بهصورت زیر است:
بهجز خاکهای  G2 ،G1و  G5مقکدار  SOCخکاکهکا کمتکر از
 %3/5( %2/3ماده آلی خاک) بودند که کمتر از حکد بحرانکی پیشکنهاد
شککده ب که وسککیله گرینلنککد ( )1981بککرای حفککظ سککاختمان خککاک در
خاکهای شخم خورده است .بر پایه درجهبندی  SIارائه شکده توسکی
پییری ( )1992خاک  G1دارای ساختمان پایکدار و  G2دارای خطکر
کم تخریب ساختمان است .در مقابل ،سایر خاکها ساختمان تخریکب
شده دارند .خاکهای  G5و  G6دارای جرگ مخصوص ظاهری بکابتر
از مقدار بحرانی (بهترتیب  1/67و  1/49گرگ بکر سکانتیمتکر مکعکب)
بوده که موجب کاهش در ریشهدوانی گیاه میشکوند .سکایر خکاکهکا
میککانگین جککرگ مخصککوص ظککاهریشککان در محککدوده بهینککه بککرای
ریشهدوانی قرار دارند .خاکهای  G1و  G3دارای  ACبیش از m3m-
 0/10 3که مقدار مورد نیاز برای تولید زراعی خکوب و تهویکه منطقکه
ریشه در خاکهای لوگ شنی و لوگ رسی میباشد .سایر خاکها تهویکه
خوبی نداشتند .طبقهبندی مشابهی نیز بر اساس  RWCبه دست آمد.
با توجه به  ،PAWCفقی خکاکهکای  G5 ،G1و  G6در طبقکه
دارای محدودیت قرار گرفتند که زیر حد بهینه بکرای عملککرد ریشکه،
ریشهدوانی و مقاومت به خشکی میباشند .مقادیر  Ksatدر خاکهکای
 G4 ،G3و G5زیر حد بهینه ( )1/8-18 cmh-1قرار دارد ککه ممککن
است گواه بر شرایی ضعیف برای انتقال و حرکت آب باشد.
همچنین قابل ذکر است که گکروههکای کیفیکت فیزیککی خکاک
محدود تا بهینه تعیین شده بر اساس شکاخصهکای ،BD ،SI ،SOC
 PAWC ،RWC ،ACو  Ksatمطابق با نتایج حاصل از آزمایشهکای
پایداری خاکدانه بودند و بکا  MWDKRFW ،MWDdLdBو MWDLB1
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برای خاکهکای  G1و ( G2خاکدانکههکای پایکدار) و  G4 ،G3و G6

(پایداری متوسی تا ناپایدار) مطابقت داشتند .ولی درجهبنکدی کیفیکت
خککاک  G5بککر اسککاس پایککداری خاکدانککه و ارزیککابی از طریککق سککایر
شاخصهای کیفی متفاوت بود.
خاکهای مناطق خش دارای مقادیر  SOCزیر کمتکرین مقکدار
حد بحرانی ( )≥%2/2بودند .همچنین مقکادیر  SIآنهکا زیکر  %5بکود
بهجز خاک  F1که نشاندهنده یک خکاک دارای سکاختمان تخریکب
شده میباشد .به جز خاک  F3مقدار  BDسایر خکاکهکا در محکدوده
بهینککه ( )1/33≥BD≥1/84بککود .مقککادیر  PAWCدر دامنککه دارای
محدودیت برای خکاکهکای  F1و  )0/10≥PAWC≥0/15( F3و در
محدوده خوب برای  F5 ،F4 ،F2و  )0/15≥PAWC≥0/2( F6بکود.
برای همه خاکها بهجز  F1مقادیر  ACو  RWCپایینتکر از حکداقل
( )0/6m3m-3≥RWC ،0/10m3m-3≥ACقککرار داشککت Ksat .بککرای
خاک  F5خیلی کم بود .بر اساس این شاخصها کالسهکای کیفیکت
فیزیکی خاک برای خاکهای خشک از ککالس نسکبتاً خکوب بکرای
خاکهای  F1و  F2تا کالس دارای محدودیت برای سایرین میباشد.
همانطور که قبالً نیز ذکر شد خاکهای منطقه مرطوب مکورد مطالعکه
بر اساس مقادیر میکانگین  ،MWDKRFW ،MWDLB1 ،MWDdLdBو
 MWDLB3در طبقه ناپایدار قرار داشتند بهجز خاکهای  F2و  F3که
بر اساس  MWDLB3و  MWDdLdBکالس متفاوتی داشتند.
با توجه به  S-Indexدر هر دو گروه از خاکهکا مقکادیر بکیش از
 0/035بود که حاکی از شرایی کیفی فیزیکی خکاک بهینکه مکیباشکد
( .)11این شاخص در مقایسه با سایرین قادر بکه تعیکین تفکاوتهکا در
شرایی کیفیتی خاکهای مورد مطالعکه نمکیباشکد .ظکاهراً S-Index
همیشه معتبر نیست و در شکرایی خکاکهکای مکورد مطالعکه در ایکن
تحقیق کارآیی بزگ را ندارد .زیرا شکل منحنی رطوبتی خاک و به تبع
آن شیب آن در نقطه عطف (شاخص دکسکتر) تکابعی از ویژگکیهکای
مختلف خاک م ل پایداری سکاختمان خکاک ،انکدازه و آرایکش منافکذ
خاک ،آبگریزی و آبدوستی خاک و  ...میباشکد .همچنکین هکر عامکل
خارجی که شکل منحنکی رطکوبتی خکاک و بکهویکژه شکیب آن را در
محدوده خی تحت تأثیر قرار دهد ،بر شاخص دکستر نیز مؤثر است.
از جمله این عوامل میتوان به کاربرد کودهای دامی و فسکفاته ،مکاده
آلی و کربنات کلسیم و حتی جاذبهای پلیمری اشاره کرد .این عوامل
معموبً با تأثیر م بت بر سکاختمان خکاک مکیتواننکد باعکث افکزایش
شاخص دکستر شوند.
آزمون مقیاسبندی چندبعدی ارائه شکده در شککل  3یک بیکان
تصویری از شباهت بین روشهای مختلف بر حسکب  MWDو سکایر
شاخصهای کیفیت خاکها را نشان مکیدهکد .نزدیک تکرین فاصکله
اقلیدسی بین پارامترها نشاندهنده بیشکترین شکباهت آنهکا در ارائکه
کیفیت فیزیکی خاکها میباشد .در مورد خاکهکای منطقکه مرطکوب
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(شکککل  3قسککمت الککف) MWDLB2 ،MWDLB1 ،MWDKRFW ،و
 MWDLB3نزدی ترین شاخصها به  SOCبودند .شاخصهای دورتر

و با فاصله بیشتر از این خوشه MWDKRSW ،و  MWDdLdBبودند که
حاکی از شباهت کمتر با شاخصهای قبلی است.

شکل  -3مدل فاصله اقلیدسی  MWDو سایر شاخصهای کیفیت فیزیکی خاک برای خاکهای منطقه مرطوب (الف) و خشک (ب) و کل خاکهای
مورد بررسی (ج)
)Figure 3- Euclidian distance of MWD and soil physical quality indicators for moist region soils (a), arid (b) and total soils (c

مقایسه روشهاي ارزیابی پایداري خاكدانه بهعنوان یکی از شاخصهاي كیفیت فیزیکی خاك

با توجه به خاکهای مناطق خشک ککه در شککل  3قسکمت ب
نشکککان داده شکککده اسکککت  MWDLB1 ،MWDKRFWو MWDLB3
نزدی ترین فاصله را بکه  ،SOCو  S-Indexداشکتند .شکاخصهکای
دورتر از این خوشه ،مربوط بکه روشهکایی اسکت ککه از پکیش تیمکار
مرطکککوب شکککدن اسکککتفاده کردنکککد ( MWDKRSW ،MWDLB2و
 .)MWDdLdBشاخصهایی م کل  ،BD ،RWC ،AC ،SIو PAWC
دورتر از  MWDمربکوط بکه روشهکای  LB1 ،KRSW ،KRFWو
 LB3قرار داشتند Ksat .ی موقعیت مازا در ایکن مکاتریک فاصکله
داشت که ممکن است مربوط به ضریب تیییرات بکابی ایکن ویژگکی
فیزیکی خاک باشد.
هنگامیکه ی مقیاسبندی چندبعکدی بکرای همکه خکاکهکای
منطقه مرطوب و خش به صورت یکاا ترسیم شد (شکل  3قسکمت
ج) KRFW ،و  LB1شککبیهتککرین روشهککا بودنککد .شککرایی ماککزای
 MWDKRSWو  MWDLB2و شکککاخصهکککایی چکککون ،AC ،Ksat
 ،BD ،S-Index ،PAWCو  RWCنیککز مشککهود اسککت .نزدیکتککرین
شاخص کیفیت به  MWDKRFWو  SOC ،MWDLB1بود.
تفاوتهای زیاد در تخمین پایداری خاکدانه بین  KRSWو LB2
با سایر روشها مؤید این مطلب است که پایداری خاکدانه با افکزایش
درجه مرطوب شدن خاک افزایش مییابد .ایکن موضکوع بکه ککاهش
حام هوای محبوس شده مربوط است که منار به کاهش نیروهکای
متراکم کننده بر خاکدانهها در طول مرطوب شدن سریع میشود (.)42
اما عدگ شباهت بین روشهای  KRSWو  LB2بکر حسکب MWD
حککاکی از ایککن اسککت کککه نتککایج حاصککل از ایککن دو روش هککم بککرای
خاکهای خش و هم مرطوب قابل مقایسه نمیباشند.
تفاوت در توزیع اندازه خاکدانه حاصل از هر سه تیمکار روش LB
در مناطق خش نسبت به مناطق مرطوب بیشتر بود (شکل  .)2چنین
تفاوتهایی در تیمارهای روش  LBقبالً توسی دیهانی ( )9و لئوری
و همکاران ( )26برای خاکهای مناطق گرگ و خش گکزارش شکده
بود ( 8و  .)25همچنین روهوسکووا و والال ( )39گزارش کردند که سه
تیمار روش  LBامکان تمایز بین مکانیزگهای خاص فروپاشی خاکدانه
را فراهم میآورند که ی مزیت برای ارزیابی عوامکل پیونکدی اسکت
( .)37در ایناا فقی خاکهکای منطقکه خشک بکر اسکاس روش LB
(تیمارهای  LB1و  LB3بر اساس  )P>0/05( )MWDقابل مقایسکه
هستند.
عالوه بر این ،دویرن سایگین ( )11بیان کردند ککه روش dLdB
در مقایسه با  LBو  KRکارآیی بهتری برای ارزیابی خاکهای درشت
بافت دارند ( .)10این موضوع در مکورد خکاکهکای مکورد مطالعکه در
تحقیق حاضر صحت ندارد ،زیکرا روش  dLdBدر مکاتریک فاصکله
شکککل  3قسککمت ب ،در مکککانی ماککزا و دور از سککایر روشهککا و
شاخصهای ارزیابی قرار دارد .همچنین بافت خاکهای مورد مطالعکه
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متوسی است .در هر دو مورد خکاکهکای منکاطق خشک و مرطکوب
هنگامیکه روش  dLdBبهکار رفت کاهش در مقکدار  MWDبعکد از
ال تر کمتر از سایر روشها بود که میتواند مربوط به محدوده اندازه
خاکدانههای استفاده شده ( ،)17همچنین بهدلیل انرژی کم اثر قطکره
اعمال شده و مقدار رطوبت اولیه خاکدانه قبل از ال تر باشکد ( .)6در
هر دو مورد خکاکهکای خشک و مرطکوب ،مقکادیر  MWDKRFWو
 MWDLB1قابککل مقایسککه هسککتند .مقایسککه پایککداری خاکدانککههککای
خاکهای مختلکف در صکورت اسکتفاده از هکر یک از ایکن دو روش
امکانپذیر است .این نتیاه با نتایج ناصری و همکاران ( )29مطابقکت
دارد.
روهوسکککووا و والککال ( )39نشککان دادنککد کککه  LB1و KRFW
روشهای قابل مقایسهای بر حسب پایداری خاکدانه خاکهکای احیکا
شده میباشند .هر دو روش  LB1و  KRFWاز طریق مرطوب شکدن
سریع خاکدانههای هواخش انااگ میشوند .سیبولد و هرریک ()40
بیان کردند که کاربرد مرطکوب شکدن سکریع شکاخص بهتکری بکرای
تشخیص تیییرات در پایداری خاکدانهها بهعنکوان نتیاکهای از نحکوه
مدیریت خاک میباشد ( .)38از طرفی مرطوب شدن سریع ،شبیهترین
حالت به آبیاری سنتی در مزارع میباشد.
در خاکهای مناطق خش روش  LB3کارآیی خوبی نشان
میدهد .این روش شامل استفاده از اتانول است که بر طبق اظهارات
نیمو و پرکین ( )32از ساختار خاکدانه در شرایی خش محافظت
میکند ( .)32اما شباهت یافت شده بین روشهای  LB1 ،KRو
 LB3مؤید این مطلب است که برای خاکهای مناطق خش
چسبندگی مکانیکی مرطوب خاکدانهها 1در حضور یا عدگ حضور
فرآیند تکان دادن ،مشابه به نظر میرسند .با این وجود روش بهکار
رفته در  KRFWنسبت به  LB3زمان کمتری نیاز دارد.
عدگ شباهت بین شاخص پایکداری خاکدانکه روشهکای مختلکف
( )MWDو سایر شاخصهای کیفی خاک ،پیچیدگی ساختمان خکاک
را تشریح میکند که وابسته به مکان است ( .)27بهنظر مکیرسکد ککه
 SOCمیتواند بهعنوان ی شاخص با همبسکتگی زیکاد بکا شکاخص
پایداری خاکدانکه روشهکای  LBو  KRFWحکداقل در خکاکهکای
متوسککی بافککت مککورد مطالعککه مککیباشککد SOC .و  WSAبککهعنککوان
شاخصهای دینامی کیفیت خاک مطرح هسکتند ککه قادرنکد تحکت
عملیات مدیریتی مختلف تیییر کنند ( .)39بنابراین بکرای ارزیکابی اثکر
تیییرات مقدار  SOCبر وضکعیت سکاختمان خکاک ،بررسکی پایکداری
خاکدانه به روشهکای  KRFWو  LB1مکیتواننکد مفیکد باشکند .در
هنگاگ استفاده از  SOCبهعنوان ی تخمینگکر از پایکداری خاکدانکه
1- The mechanical cohesion of aggregates
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) روند مشابهیSOC(  از آناا که فقی ی شاخص کیفیت خاک.باشد
 مکیتکوان نتیاکه،با شاخص پایداری حاصل از ایکن دو روش داشکت
گرفت که پایداری خاکدانه باید با قضکاوت و تشکخیص صکحیح و بکه
اتفاق سایر شاخصها برای ی ارزیابی کلی از شرایی کیفیت فیزیکی
 برای خاکهکای متوسکی بافکت ارزیکابی پایکداری.خاک استفاده شود
 ککارآیی بزگKRSW  وLB2 ،dLdB خاکدانه حاصل از روشهکای
.جهت تشخیص تفاوت بین شرایی کیفی خاکهای مختلف را ندارنکد
 مقایسککه بککین شککرایی مختلککف م ککل،هنگکامیکککه هککدف از ارزیککابی
خاکهای مناطق خش و مرطوب یکا خکاکهکای دو اقلکیم متفکاوت
 باید از روشهای مبتنی بر پیش تیمار مرطکوب شکدن اجتنکاب،است
 در نهایککت اگکر یک روش بررسکی سککریع و سکاده از وضککعیت.ککرد
LB1  وKRFW  تستهای ساده م ل،ساختمان خاک مورد نیاز باشد
.میتوانند مورد استفاده واقع شوند
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 مکیتوانکدSOC باید احتیاط بزگ بهعمل آیکد زیکرا اجکزاا خاصکی از
.)33( بهعنوان عامل اصلی و مهم استحکاگ و پایداری خاک باشد
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Introduction: Soil aggregates refers to groups of soil particles which attach to each other stronger than
neighbour particles. Aggregate stability shows the capability and strength of soil aggregates to tolerate breakup
when disruptive stresses and destructive forces via mechanical agricultural operation such as tillage and water or
wind erosion are applied. Wet aggregate stability shows how well a soil can withstand raindrop impact and water
erosion, while size distribution of dry aggregates can be used to predict resistance to abrasion and wind erosion.
Aggregate stability changes can act as the first indicators of recovery or degradation of soils. Aggregate stability
is an indicator of organic matter content, biological activity, and nutrient cycling in soil. Generally, in small
aggregates (< 0.25 mm), the particles are bound by older and more stable forms of organic matter. Microbial
decomposition of fresh organic matter releases products (that are less stable) that bind small aggregates into
large aggregates (> 2-5 mm). Although, there is not a unique acceptable methodology that serves and applies the
entire world up to now, aggregate stability has been introduced as a soil physical quality indicator. Difficulties
remain when comparison of aggregate stability from different methodologies are done. The objective of the
present study was to assess appropriate and satisfactory aggregate stability tests that enable to distinguish the soil
physical quality condition of both arid and moist medium textured soils.
Materials and Methods: A total of 120 soil samples which contained 60 wetland samples from Guilan
province with a very humid climate, average annual rainfall of 1285 mm, and average annual temperature of
16°C, and 60 samples from Fars province with dry climate, average rainfall of 225 mm, and the average annual
temperature of 27°C were provided. Soil sampling was performed from surface layer (0-20 cm). Each 10 soil
samples with similar texture were mixed and one soil sample for each texture was finally obtained. After air
drying and sieving, soil texture and organic carbon were determined by pipette and oxidation methods,
respectively. Also, undisturbed samples were taken using metal cylinders from surface layer of 5-15 cm for
determination of soil saturation coefficient, soil moisture curve, and soil bulk density. Also, in order to determine
the aggregate stability, Kemper and Rosenau, de Leenheer and de Boodt, as well as Le Bissonnais were used.
Results and Discussion: Among different tested methods, wet sieving using the well known fast wetting
methods of Kemper & Rosenau and of Le Bissonnais presented similar results in both climates. The mean
weight diameter value of both methods for assessing aggregate stability can be considered as a dependable
indicator of soil structure status for comparing soils. These aggregate stability tests were in correspondence with
only one out of the eight soil physical quality indicators when the entire soils were used. It was concluded that
the aggregate stability should be used judiciously and in accordance with other indicators for an overall assessing
of the soil physical quality condition. The great differences in the estimation of aggregate stability between
KRSW and LB2 with other methods confirm that aggregate stability increases with increasing soil moisture
content. This involves reducing the amount of air condensed, which results in the reduction of compressive
forces on the aggregates during rapid wetting. But the lack of similarity between the KRSW and LB2 methods in
terms of MWD suggests that the results of these two methods are not comparable to dry and wet soils. The
difference in aggregate size distribution from all three treatments of LB method was higher in dry areas than wet
areas. Only dry soils based on LB (LB1 and LB3 treatments based on MWD) (P <0.05) are comparable. In dry
soils, the LB3 method is very efficient. This method involves the use of ethanol that protects the aggregate
structure against dryness stresses. The lack of similarity between the MWD and other soil quality indicators
describes the complexity of the soil structure, which is dependent on the location. It seems that SOC can be
considered as an indicator with high correlation with the aggregate sustainability index of LB and KRFW
methods, at least in the studied medium-textured soils.
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Conclusion: Since only a soil quality index (SOC) had a similar trend to the sustainability index derived
from these two methods (LB1 and KRFW), it can be concluded that aggregate stability should be judged and
recognized correctly, along with other used soil physical indicators for a general assessment of the conditions. In
case of arid land soils, efficiency of pre-wetted methods of Kemper and Rosenau and of Le Bissonnais as well as
pre-wetted Le Bissonnais with mechanical slaking and shaking were similar. If a simple and rapid analysis of the
structure status is needed, single tests such as fast wetted Kemper and Rosenau and Le Bissonnais can be used.
Keywords: Aggregate stability, De Leenheer and de Boodt, Kemper and Rosenau, Le Bissonnais, Soil
physical quality indicators

