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 چکیده
هاي خاك و درصد ذرات درشت اولیه که به به عنوان یک ویژگی پویاي خاك، به پایداري خاکدانه پذیريفرسایش

هاي مؤثر در آن ها و مولفه. یکی از عوامل مؤثر در فرسایش خاك، پایداري خاکدانهفرسایش مقاومند بستگی دارد
نی تایباد، بیابا هاي زمانی مختلف در منطقهییت شده بر اثر کاشت تاغ در توالزارهاي تثباست. با توجه به وجود ماسه

خاك سطحی در اثر تغییر ماده آلی، مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور پذیري هاي فرسایشمیزان تغییرات شاخص
انتخاب  ه و یک سایت شاهد (بدون کشت تاغ)سال 11و  19، 28، 41سایت متفاوت بر اساس سن کشت تاغ ( 5

افزایش به  %8و  %14کاهش در مقدار شن،  %24 دهندهافزایش قدمت کاشت تاغ، نتایج نشانبا توجه به  شدند.
 48/2 و برابر با ساله 41مربوط به سایت  هاحداکثر میانگین وزنی قطر خاکدانهترتیب در مقدار سیلت و رس است. 

ساله و شاخص نسبت  41درصد در سایت  3درصد در سایت شاهد به  23/5متر است. شاخص نسبت رس از میلی
 05/0. ماده آلی از رسیده استساله  41درصد در سایت  06/3درصد در سایت شاهد به  21/5ز ارس اصالح شده 

اخص میانگین وزنی قطر دهد که شساله رسید. نتایج نشان می 41درصد در سایت  4/0درصد در سایت شاهد به 
یک روند افزایشی و شاخص نسبت رس و شاخص نسبت رس اصالح شده یک روند کاهشی را طی کرده  هاخاکدانه

کاري (تاغکاري) پایداري خاکدانه را افزایش داده و به است. نتایج کلی این تحقیق بیانگر آن است که فرایند جنگل
 پذیري خاك منتهی شده است.کاهش فرسایش

 هاشاخص میانگین وزنی قطر خاکدانه، کشت تاغ،پایداري خاکدانه، پذیريفرسایشهاي کلیدي: واژه
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Abstract 
Erodibility as a dynamic property of soil depends on the soil`s aggregate stability and initial 
large particles percentage which are resistant to erosion. One of the effective factors on soil 
erosion is soil aggregate stability and its efficient components. Due to the presence of 
stabilized sand seas which is affected via different plantation development of Haloxylon in the 
desert area of Taybad, this paper examine the effect of soil organic amounts on some 
erodibility indices of surface soil. For this purpose, five sites were selected based on 
Haloxylon plantation ages (41, 28, 19 and 11 years old and one control site (no Haloxylon 
plantation). Considering planting age of Haloxylon, the results represent a 24% reduction in 
sand content and 14 and 8% increasing in silt and clay contents respectively were observed. 
Maximum mean weigh diameter (2.48 mm) was belonging to the 41- years- old Haloxylon 
plantation. Clay ratio indicator has changed from 5.23% in the control site to 3.06% at the 41-
years-old site. Modified clay ratio has changed from 5.21% in the control site to 3% at 41-
years-old Haloxylon plantation. Organic matter increased from 0.05% in the control site to 
0.4% at the 41-years-old site. Results show that the mean weigh diameter index has a 
progressively increase tend but clay ratio index and modified clay ratio index has a decreasing 
trend. The overall results of this research indicated that Haloxylon plantation enhancing soil 
aggregate stability and decreased soil erodibility.   
Keywords: erodibility, aggregate stability, Haloxylon plantation, mean weigh diameter index 
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 مقدمه -1
شود که طی آن ذرات خاك از بستر اصلی خود جدا شده و به کمک یک فرسایش به فرایندي گفته میبه طور کلی 

باشد. ترین شکل فرسایش در ایران فرسایش آبی و بادي میمعمولشود. عامل انتقال دهنده به مکانی دیگر حمل می
ه آنکه این وضعیت ب به محضالزمه فرسایش بادي، پوك شدن و یا به عبارت دیگر جدا بودن ذرات خاك است و 
طور کلی . به )1377 ،احمديوجود آمد، باد قادر خواهد بود ذرات خاك را بلند کرده و به حرکت درآورد (

پذیري آن مؤثرند عبارت است از: سرعت و ظرفیت نفوذ آب در خاك، بافت خاك، خصوصیاتی از خاك که در فرسایش
گیرند. ع و میزان مواد آلی و ترکیبات مختلف شیمیایی قرار میتحت تأثیر نوساختمان و پایداري خاکدانه که خود نیز 

از میان این خواص، پایداري خاکدانه و مقاومت فیزیکی یا مکانیکی خاك مؤثرترین عامل بر روي فرسایش و انتقال 
مواد آلی بر  هاي زیادي در سراسر جهان در مورد تأثیرپژوهش .)1383پور و همکاران، (روحی باشدرسوب می
باشد ي آلی خاك بر خصوصیات دیگر خاك میتأثیر مثبت مادهپذیري انجام شده است که اغلب بیانگر فرسایش
 ). 1989و همکاران،  (بورك

هاي شنی پذیري خاك در بافتي آلی در کاهش فرسایشاظهار داشتند که اثر ماده )1980کیرکباي و مورگان (
به این نتیجه دست یافتند که ) 1981شواب و همکاران ( هاي سیلتی بیشتر از رسی است.بافتبیشتر از سیلتی و در 

) 1390صالحی و همکاران ( یابد.افزایش مقدار مواد آلی کاهش میهاي مختلف با پذیري خاك در بافتکه فرسایش
مثبتی وجود دارد. این نتایج به ها رابطه آلی خاك و قطر متوسط وزنی خاکدانه بیان داشتند که بین میزان ماده

دهد.  پذیري خاك را کاهشها را اصالح کرده و فرسایشپایداري خاکدانه تواندماده آلی می که دهدوضوح نشان می
ها بر مبناي عی جهت ارزیابی پایداري ساختمان خاك پیشنهاد گردیده است. این روشهاي متنوها و شاخصروش

ها براي بررسی پایداري ساختمان اند. یکی از این روشبر حسب اهداف متفاوت معرفی شدهها و وضعیت مختلف خاك
شود. روش الک تر عموماً براي گیري میمعموالً به روش الک تر اندازه هاست کهخاك، ارزیابی توزیع اندازه خاکدانه

همین اساس بر .)1986، کمپر و روزنا( شودهاي آبی استفاده میهاي درشت در برابر تنشتعیین پایداري خاکدانه
ها پیشنهاد شده است. همچنین شاخص نسبت براي ارزیابی پایداري خاکدانه )1949( 2وان بیول 1میانگین وزنی قطر

 نیز به عنوان شاخصی جهت) 1995کومار و همکاران ( 4) و شاخص نسبت رس اصالح شده1962بایوکاس، ( 3رس

 اند.پیشنهاد شدهها ارزیابی پایداري خاك
مقادیر مواد آلی بر شاخص پایداري خاکدانه و جرم مخصوص  در بررسی تأثیر منابع و )1384پور (شاهی و روحیمیرزا

ظاهري خاك در شمال خوزستان، اظهار داشتند که در اثر افزایش مواد آلی به خاك، میانگین وزنی قطر خاکدانه از 
دار گردید همچنین مقادیر مواد آلی در سطح یک درصد معنی افزایش یافته است.میلیمتر  641/0متر به میلی 22/0

گرم بر  41/1جرم مخصوص ظاهري از  همچنین باشد.تأثیر مواد آلی در شاخص فیزیکی مذکور می دهنده که نشان
به  گین وزنی قطراز میان )1386کریمی و همکاران (کاهش یافت.  گرم بر سانتیمتر مکعب 36/1سانتیمتر مکعب به 

میانگین دهد که ها نشان میها به فرسایش استفاده کردند. نتایج آنعنوان شاخصی جهت نشان دادن حساسیت خاك
ها داراي محدودیت بسیار میلیمتر) و پایداري خاکدانه 19/0-44/0در دشت فرودگاه المرد بسیار کم (وزنی قطر 
 49/0آلی ( ها از ماده) و فقیر بودن خاك43پایداري به دلیل نسبت جذب سدیم باال ( باشد. این عدمشدید می
و زیرسطحی مشاهده نکردند. در سطحی  ها در الیهداري بین پایداري خاکدانهباشد. همچنین تفاوت معنیدرصد) می

                                                 
1-  Mean Weight Diameter (MWD) 
2 - Van Bavel 
3-  Clay Ratio = (% sand + % silt)/ % clay  (CR) 
5-  Modified Clay Ratio = (% sand + % silt)/( % clay + % organic  matter) (MCR) 



ش یو  -ی ع ل  ماره  سال    ی،    ش سا یو  ١٣٩٢ تان، ١٠وم، 
 

 

٤ 

 لت به دست آمد و این نشانرس+شن)/سیداري بین میانگین وزنی قطر و نسبت (این منطقه ارتباط مثبت و معنی
. باشدها در این منطقه میسدیم در تبدیل نقش مثبت رس به نقش منفی در پایداري خاکدانه تأثیر برجسته دهنده

هایی ي مقاومت خاکدانه و امثال آن، با کاتیونخصوصیات فیزیکی و مکانیکی خاك از قبیل ساختمان خاك و درجه
ظرفیتی جذب  شود، بستگی مستقیم دارد. معموالً یون دوخاك، مانند رس جذب می کنندهکه در سطح جسم مبادله

خواص فیزیکی خاك  کننده) مانند کلسیم و منیزیم، موجب خوب شدن شده در سطح ذرات خاك (جسم مبادله
واص فیزیکی ظرفیتی مانند سدیم، سبب پراکنده شدن ذرات خاك و در نتیجه سوء خ هاي تکگردد. اما یونمی
هاي مختلف بیان داشتند که ها در اراضی با کاربريدر بررسی پایداري خاکدانه) 1390حسینی و گلچین (شود. می

کند و با افزایش میزان کربن ها تبعیت میآلی خاك ) از مقدار مادهمیانگین وزنی قطرها (شاخص پایداري خاکدانه
هاي ذاتی در بررسی که در آن تأثیر شرایط آزمایش و ویژگی) 1387مکاران (خزایی و ه .یابدآلی در خاك افزایش می

ها انجامید، خاکدانه گیري مقاومت کششیهاي استان همدان به کمک روش الک تر و اندزهبر پایداري شماري از خاك
آلی بود. از سه ویژگی  مادهبیشترین نقش مربوط به میانگین وزنی قطر هاي مؤثر بر اظهار داشتند که در بین ویژگی

آلی به  ها بررسی شد، تأثیر مادهها بر مقاومت کششی خاکدانهي آلی، رس و کربنات کلسیم که اثر آنذاتی ماده
 مراتب بیشتر از دو ویژگی دیگر بود.

ی منطقه سرچم، هاي مارنهاي خاك بر پایداري خاکدانه در عرصهدر بررسی اثر ویژگی )1390داغلی و همکاران (قره
که بین پایداري خاکدانه با شن، سیلت، درصد سنگریزه و نسبت جذب سدیم همبستگی  غرب زنجان، نشان دادند

ها نشان داد که نتایج آندار وجود داشت. به طور کلی دار و با هدایت الکتریکی همبستگی مثبت معنیمنفی معنی
باشد و از بین این هاي مارنی سرچم، تحت تأثیر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك میپایداري خاکدانه در خاك

دهند و عامل می خصوصیات، شن، سیلت، نسبت جذب سدیم و هدایت الکتریکی پایداري خاکدانه را کاهش
مهم در پایداري آلی عامل  باشد. با وجود این که مادهسدیم و افزایش نسبت جذب سدیم میها تمرکز زیاد خاکدانه
داري با پایداري خاکدانه نداشت. وي پایین بودن عمومی مقدار باشد اما در این تحقیق همبستگی معنیها میخاکدانه

 هاي مورد بررسی را یکی از علل این امر بیان کرد. ي آلی در نمونهماده
کند، اما  یانخاك را ب یريپذیشفرسا یتبه طور کامل وضع تواندیخاك نم یاتسنجش ساده از خصوص یکاگرچه 

 یزانم یانگرب توانندیم یرمستقیمخاك به طور غ هايخاکدانه یداريپا یتو کم سازيخاکدانه بویژه هااز شاخص یبرخ
هاي هاي کلیدي در اکوسیتمبا توجه به این که فرسایش یکی از فرایند ).1998(سردا، د نخاك باش پذیريیشفرسا

بیشتر این فرایند بایستی عوامل مؤثر در خاك این مناطق مورد  ایران است و به منظور شناختخشک خشک و نیمه
هاي ي زردتاغ در طی توالیکشت گونهتأثیر تغییرات بافت و مواد آلی (از طریق  در این تحقیقلذا بررسی قرار گیرد. 

 گیرد. منطقه بیابانی تایباد مورد بررسی قرار میزارهاي پذیري در ماسههاي فرسایش) بر میزان شاخصزمانی مختلف
  

 هامواد و روش -2
 موقعیت منطقه مورد مطالعه

 60°47´ 5/37 ˝شهرستان تایباد در جنوب شرقی استان خراسان رضوي قرار گرفته است و داراي طول جغرافیایی 
متوسط متر از سطح دریا،  800باشد. ارتفاع متوسط منطقه شمالی می 34°45´83/16˝شرقی و عرض جغرافیایی 

و میانگین درجه  2/41و  -2/9 و حداکثر مطلق به ترتیب درجه حرارت حداقل، مترمیلی 144بارندگی سالیانه 
، مترمیلی 150مقدار تبخیر و تعرق واقعی ، درصد 55متوسط رطوبت نسبی  باشد.درجه سانتیگراد می 4/16حرارت 

 ).2است (شکل  نوع اقلیم خشک و سرد (به روش آمبرژه)و  میلیمتر 2045میزان تبخیر و تعرق پتانسیل 
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 نقشه موقعیت منطقه مورد مطالعه بر روي نقشه ایران -1شکل 

 
و با توجه به ثابت بودن شرایط  پذیري خاكهاي فرسایششاخصبه منظور ارزیابی اثر کشت تاغ بر میزان تغییرات 

(موریانه، مورچه، ملخ، ي غالب اقلیمی (خشک و سرد)، مواد مادري (رسی)، پوشش گیاهی (زرد تاغ)، موجودات زنده
سایت مطالعاتی (بر اساس تاریخ کاشت تاغ) انتخاب شدند،  5مارمولک و عقرب) و توپوگرافی (شیب، جهت، ارتفاع)، 

ساله)؛ سایت  19آباد (ساله)؛ سایت حاجی 28ساله)؛ سایت کاریزبري ( 41ز: سایت تپه سفالی (زارها عبارتند اسن تاغ
ساله) و یک سایت شاهد که بر روي آن هیچ گونه اقدامات احیایی صورت نگرفته است. براي  11شهرك صنعتی (

ی برداشت گردید و در سانتیمتري به روش تصادف 0-5نمونه از عمق  12برداري، از خاك سطحی هر سایت نمونه
هاي و شاخصگیري میزان تغییرات ماده آلی هاي خاك جهت اندازهقالب طرح کامالً تصادفی به اجرا در آمد. نمونه

 خشک شدند.C º 105ساعت در دماي  24ها طی به آزمایشگاه منتقل شدند. نمونهپذیري خاك فرسایش
 ) محاسبه گردید.1گردید. مقدار مواد آلی از رابطه (بافت خاك از روش هیدرومتري بایوکاس تعیین 

 %OC% ×1/724 =OM                                                                                                           )1(رابطه 
 ) 1روش والکلی و بالكکربن آلی خاك (بدست آمده از  :OC ماده آلی خاك بر حسب درصد و :OMدر این رابطه 

) 2(نسبت رس)  از رابطه ( CRشاخص  اند از:گیرند عبارتپذیري که مورد بررسی قرار میهاي فرسایششاخص
 محاسبه گردید:

 )2(رابطه 
 ماسه % + سیلت%

 = نسبت رس
 رس %

 ) محاسبه گردید:3شاخص نسبت رس اصالح شده از رابطه (

 
 ):4از رابطه ( میانگین وزنی قطرشاخص  

                                                                                                       ) 4(رابطه 
1

n

l

MWD Xi Wi 

                                                 
1  - Walkley and  Black 

 )3(رابطه 
 (ماسه % + سیلت %)

 نسبت رس اصالح شده= 
 (رس % + ماده آلی%)
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 که در آن:
Wi هر الک به وزن کل.ها در نسبت وزن خاکدانه Xi ها مربوط به هر الک (میانگین قطر میانگین قطر خاکدانه
 هاي باال و پایین).الک

هاي مورد بررسی از تجزیه و ي کلی مشخصه، انجام گردید، براي مقایسهSPSS 21افزار ها با استفاده از نرمتجزیه داده
) LSDدار (حداقل تفاوت معنی ها از آزمونانه میانگین) و براي مقایسات چندگANOVAطرفه (تحلیل واریانس یک

 استفاده شد.
 
 نتایج -3

سانتیمتري در  0-5پذیري خاك در عمق هاي مؤثر بر فرسایشهاي آزمایشگاهی مربوط به شاخصنتایج بررسی
 ) ذکر شده است.1) در جدول (ايسایت شاهد (اراضی ماسه

 سانتیمتر) 0-5خاك سطحی در سایت شاهد (عمق  پذیريهاي مؤثر بر فرسایششاخص -1جدول 

 شاخص خاك میانگین حداکثر حداقل انحراف معیار

 ماسه (%) 8/79 80 01/79 353/0
 سیلت (%) 04/4 2/4 99/3 17/0

 رس (%) 02/16 2/16 89/15 09/0

 )mmمیانگین وزنی قطر خاکدانه ( 855/0 889/0 798/0 032/0

 نسبت رس (%) 23/5 29/5 17/5 036/0

 نسبت رس اصالح شده (%) 21/5 29/5 15/5 037/0
 درصد ماده آلی 04/0 052/0 032/0 025/0

 
سانتیمتري در  0-5پذیري خاك در عمق هاي مؤثر بر فرسایشهاي آزمایشگاهی مربوط به شاخصنتایج بررسی

 ) ذکر شده است.2ساله) در جدول ( 11هاي سایت شهرك صنعتی (تاغ
 

 سانتیمتر) 0-5خاك سطحی در سایت شاهد (عمق  پذیريهاي مؤثر بر فرسایششاخص -2جدول 
 شاخص خاك میانگین حداکثر حداقل انحراف معیار

 ماسه (%) 24/76 42/76 1/76 127/0
 سیلت (%) 15/7 3/7 00/7 128/0
 رس (%) 6/16 7/16 5/16 055/0
 )mmخاکدانه (میانگین وزنی قطر  11/1 13/1 09/1 012/0
 نسبت رس (%) 02/5 06/5 99/4 020/0
 نسبت رس اصالح شده (%) 98/4 02/5 96/4 017/0
 درصد ماده آلی 099/0 12/0 075/0 023/0

 
سانتیمتري در  0-5پذیري خاك در عمق هاي مؤثر بر فرسایشهاي آزمایشگاهی مربوط به شاخصنتایج بررسی
هاي آزمایشگاهی مربوط به نتایج بررسی ) ذکر شده است.3ساله) در جدول ( 19هاي آباد (تاغسایت حاجی

ساله) در  28هاي سانتیمتري در سایت کاریزبري (تاغ 0-5پذیري خاك در عمق هاي مؤثر بر فرسایششاخص
 ) ذکر شده است.4جدول (
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 سانتیمتر) 0-5(عمق آباد حاجیخاك سطحی در سایت  پذیريهاي مؤثر بر فرسایششاخص -3جدول 
 شاخص خاك میانگین حداکثر حداقل انحراف معیار

 ماسه (%) 32/73 48/73 09/73 124/0
 سیلت (%) 16/9 35/9 00/9 104/0
 رس (%) 5/17 6/17 4/17 060/0
 )mmمیانگین وزنی قطر خاکدانه ( 11/1 14/1 09/1 016/0
 نسبت رس (%) 71/4 75/4 68/4 019/0
 نسبت رس اصالح شده (%) 66/4 71/4 64/4 021/0
 درصد ماده آلی 149/0 2/0 11/0 017/0

 
 سانتیمتر) 0-5(عمق کاریزبري خاك سطحی در سایت  پذیريهاي مؤثر بر فرسایششاخص -4جدول 

 شاخص خاك میانگین حداکثر حداقل انحراف معیار
 ماسه (%) 7/66 99/66 4/66 159/0
 سیلت (%) 23/13 5/13 00/13 128/0
 رس (%) 05/20 3/20 8/19 127/0
 )mmمیانگین وزنی قطر خاکدانه ( 07/2 12/2 99/1 038/0
 نسبت رس (%) 98/3 05/4 93/3 034/0
 نسبت رس اصالح شده (%) 93/3 00/4 88/3 035/0
 درصد ماده آلی 251/0 34/0 21/0 067/0

 
سانتیمتري در  0-5پذیري خاك در عمق فرسایشهاي مؤثر بر هاي آزمایشگاهی مربوط به شاخصنتایج بررسی
 ) ذکر شده است.5ساله) در جدول ( 41هاي سفالی (تاغسایت تپه

 
 سانتیمتر) 0-5(عمق سفالی تپهخاك سطحی در سایت  پذیريهاي مؤثر بر فرسایششاخص -5جدول 

 شاخص خاك میانگین حداکثر حداقل انحراف معیار

 (%)ماسه  29/56 6/56 75/55 225/0
 سیلت (%) 59/18 65/18 5/18 047/0
 رس (%) 01/25 6/25 89/24 207/0

 )mmمیانگین وزنی قطر خاکدانه ( 48/2 67/2 23/2 144/0
 نسبت رس (%) 98/2 2/3 91/2 032/0
 نسبت رس اصالح شده (%) 93/2 97/2 86/2 031/0
 درصد ماده آلی 403/0 56/0 35/0 077/0

 
و یک روند افزایشی در مقدار رس و سیلت با گیري بافت خاك، یک روند کاهشی در مقدار ماسه اندازهپس از آنالیز و 

این نتایج  رسی تغییر یافت.لومیبه شنی لومیتوجه به افزایش قدمت کاشت تاغ مشاهده شد و بافت خاك از شنی
ییرات بافت خاك را بر روي مثلث بافت ) تغ2شکل ( دار است.دهد که اثر قدمت کاشت بر بافت خاك معنینشان می

 دهد.خاك نشان می
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 ) Hآباد (و حاجی )SH( ، شهرك صنعتی)Cلومی (در سایت شاهد (تغییر بافت خاك از شنی -2شکل 

 بر روي مثلث بافت خاك ))Tسفالی (و تپه )Kلومی (در سایت کاریزبري (رسیبه شنی
 

دار است و این اختالف پذیري خاك معنیهاي فرسایشنشان داد که اثر قدمت کاشت بر شاخصنتایج این تحقیق 
مربوط به  هاحداکثر میانگین وزنی قطر خاکدانهتر است. تر مشهودتر و جوانهاي قدیمیدار در بین سایتمعنی
میلیمتر است. نتایج مقایسه  85/0میلیمتر و حداقل آن مربوط به سایت شاهد و برابر با  48/2 سفالی و برابر باتپه

) ارائه گردیده است. با توجه به شکل اختالف 3در شکل ( LSDبا استفاده از آزمون  میانگین وزنی قطرهاي میانگین
هاي نزدیک ار است، در حالی که بین سایتدهاي قدیمی و جدید (از نظر قدمت کاشت تاغ) معنیمیانگین بین تیمار

 داري وجود ندارد.(از نظر قدمت کاشت تاغ) اختالف معنیبه هم 
 

 
 سایت

 هاي مطالعاتیسانتیمتر) در سایت 0-5(در عمق  MWDنمودار مقایسه  -3شکل 
 

پایداري خاکدانه ي مقدار رس و شاخص نسبت رس  و شاخص نسبت رس اصالح شده  نیز به منظور بررسی رابطه
عکس با شاخص نسبت رس و شاخص نسبت ي ها رابطهشود. نتایج بیانگر آن است که پایداري خاکدانهسبه میمحا

که حداکثر میزان رس طوريیابد، بهرس اصالح شده دارد و با افزایش مقدار رس مقدار پایداري خاکدانه افزایش می
است.  میلیمتر) 48/2سفالی (ها نیز در سایت تپهن وزنی قطر خاکدانهحداکثر میانگی) و %25در سایت تپه سفالی (

 سفالیدرصد در سایت تپه 3درصد در سایت شاهد به  23/5شاخص نسبت رس از دهد که نتایج این تحقیق نشان می

C, SH, H 

K, S 
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سفالی رسیده است. درصد در سایت تپه 06/3درصد در سایت شاهد به  21/5ز او شاخص نسبت رس اصالح شده 
در  LSDهاي شاخص نسبت رس و شاخص نسبت رس اصالح شده با استفاده از آزمون نتایج مقایسه میانگین

) ارائه گردیده است. با توجه به اشکال اختالف میانگین بین تیمارهاي قدیمی و جدید (از نظر 4) و (3هاي (شکل
تر (از نظر قدمت کاشت تاغ) تر و جدیدمیهاي قدیداري در بین سایتدار است و این معنیقدمت کاشت تاغ) معنی

 تر است.مشهود

 
 سایت

 هاي مطالعاتیسانتیمتر) در سایت 0-5نمودار مقایسه میانگین مقادیر شاخص نسبت رس (در عمق  -3شکل
 
 

 
 سایت

 مطالعاتیهاي سانتیمتر) در سایت 0-5نمودار مقایسه میانگین مقادیر شاخص نسبت رس اصالح شده (در عمق  -4شکل
 

نرخ تجمع مواد آلی خاك تا حد زیادي به مقدار و کیفیت مواد آلی اضافه شده به خاك بستگی دارد. اصوالً افزایش 
اي درشت و هاي ماسهپذیرد، دشوار است. مانند خاكهایی که عمل تهویه به خوبی انجام میمقدار مواد آلی در خاك

اند. زیرا مواد اضافه شده به خاك به سرعت واقع شده م، داغ و خشکو هوایی گر هاي آبهایی که در رژیمخاك
 ) ارائه گردیده است.5در شکل ( LSDهاي ماده آلی خاك با استفاده از آزمون نتایج مقایسه میانگین گردند.تجزیه می

همچنین اختالف میانگین درصد است. و  4/0ي آلی در سایت تپه سفالی و به میزان با توجه به شکل، حداکثر ماده
 .دار استبین تیمارهاي قدیمی و جدید (از نظر قدمت کاشت تاغ) معنی
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 سایت

 هاي مطالعاتیسانتیمتر) سایت 0-5نمودار مقایسه میانگین مقادیر ماده آلی خاك (در عمق  -5شکل 
 

 گیري    نتیجه -4
کند، اما  یانخاك را ب یريپذیشفرسا یتبه طور کامل وضع تواندیخاك نم یاتسنجش ساده از خصوص یکاگرچه 

 یانگرب ی توانندم مستقیمیرخاك به طور غ هايخاکدانه یداريپا یتو کم سازيخاکدانه بویژه هااز شاخص یبرخ
-فرسایشهاي دهد که اثر قدمت تاغکاري بر شاخص. نتایج این تحقیق نشان میدنخاك باش پذیريیشفرسا یزانم

پس از آنالیز تر است. تر مشهودتر و جوانهاي قدیمیدار در بین سایتدار است و این اختالف معنیپذیري خاك معنی
و یک روند افزایشی در مقدار رس و سیلت با توجه به گیري بافت خاك یک روند کاهشی در مقدار ماسه و اندازه

این نتایج نشان  رسی تغییر یافت.لومیبه شنی لومیاك از شنیمشاهده شد. بافت خها افزایش قدمت تاغکاري
سفالی مربوط به تپه هاحداکثر میانگین وزنی قطر خاکدانهدار است. دهد که اثر قدمت کاشت بر بافت خاك معنیمی

میلیمتر است. شاخص نسبت رس و  85/0میلیمتر و حداقل آن مربوط به سایت شاهد و برابر با  48/2 و برابر با
. نتایج بیانگر سبه شدي مقدار رس و پایداري خاکدانه محاشاخص نسبت رس اصالح شده نیز به منظور بررسی رابطه

بت رس اصالح شده دارد و با افزایش عکس با شاخص نسبت رس و شاخص نس ها رابطهآن است که پایداري خاکدانه
) و %25یابد، به طوري که حداکثر میزان رس در سایت تپه سفالی (مقدار رس مقدار پایداري خاکدانه افزایش می

 است. میلیمتر) 48/2سفالی (ها نیز در سایت تپهحداکثر میانگین وزنی قطر خاکدانه
نتایج این . یابدیم یشرس خاك افزا یزانم یشبا افزا هااکدانهخ یداريکه پا نیز نشان دادند )1994( رازیا و کی

سفالی و درصد در سایت تپه 3درصد در سایت شاهد به  23/5شاخص نسبت رس از دهد که تحقیق نشان می
که با  سفالی رسیده استدرصد در سایت تپه 06/3درصد در سایت شاهد به  21/5ز اشاخص نسبت رس اصالح شده 

، پوریروح ی ورزاشاهیم( همخوانی دارد)، 1390داغلی و همکاران (نتایج قرهو  )1994رازیا و کی (نتایج تحقیقات 
افزایش پیدا کرد و این در حالی که  . در نهایت با توجه به افزایش مقدار مواد آلی، میانگین وزنی قطر خاکدانه)1384

تأثیر مثبت و چشمگیر ماده آلی در افزایش میانگین وزنی قطر  ،در مقدار رس افزایش خفیفی صورت گرفت. نتایج
صالحی و همکاران ، )1989(بورك و همکاران،  دهد که با نتایجپذیري را نشان میو کاهش فرسایش خاکدانه

کیرکباي و مورگان با نتایج مطابقت دارد.  )1387خزایی و همکاران ( ) و1384پور (شاهی و روحیمیرزا)، 1390(
هاي شنی بیشتر از سیلتی و در پذیري خاك در بافتي آلی در کاهش فرسایشکه اظهار داشتند که اثر ماده )1980(

پذیري خاك در فرسایشنشان دادند که  )1981شواب و همکاران ( نتایجهاي سیلتی بیشتر از رسی است و بافت
دهد ماده آلی این نتایج به وضوح نشان مییابد، همخوانی دارد. افزایش مقدار مواد آلی کاهش میهاي مختلف با بافت
دهد. در این تحقیق در طی احیاي  پذیري خاك را کاهشها را اصالح کرده و فرسایشپایداري خاکدانه تواندمی
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اغکاري، ماده آلی و مقدار رس و سیلت افزایش پیدا کرد، که باعث افزایش میانگین ت اي از طریق فراینداراضی ماسه
، کاهش شاخص نسبت رس و شاخص نسبت رس اصالح شده، شد و در نهایت همه این تغییرات وزنی قطر خاکدانه

ا در تشکیل و اي منطقه بیابانی تایباد شده است. مواد آلی نقش اصلی رهاي ماسهپذیري خاكباعث کاهش فرسایش
ها نیز دلیل پویایی (دینامیک بودن) ماده آلی در خاك، تشکیل و پایداري خاکدانهکنند و بهها ایفا میپایداري خاکدانه

یابد. با توجه به نقش ها افزایش میکه با ورود ماده آلی به خاك میزان تشکیل و پایداري خاکدانهطوريه پویا بوده ب
توان هاي کوچک و بزرگ میکاري (تاغکاري) در تشکیل و پایداري خاکدانهاز فرایند جنگلمهم بقایاي گیاهی حاصل 

ها کمک نمود و مقاومت خاك را در برابر فرسایش آبی و بادي با مدیریت صحیح به تشکیل و حفظ پایداري خاکدانه
 افزایش داد.
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 مراجع -5
 ص. 197انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول  .فرسایش بادي -، بیابان2ژئومورفولوژي کاربردي جلد  .1377 ،احمدي، ح. -1
هاي با اندازه اراضی با کاربري متفاوت و نحوه توزیع کربن آلی و معدنی در خاکدانه ها درپایداري خاکدانه .1390گلچین، ا.  ،حسینی، م. -2

 دوازدهمین کنگره علوم خاك ایران، تبریز. ،مختلف
تأثیر شرایط آزمایش، مقدار ماده آلی، رس و کربنات کلسیم خاك بر میانگین وزنی  .1387 ،محبوبی و ع. ا. مصدقی م. ر. خزائی، ع.، -3

، سال دوازدهم، شماره چهل علوم و فنون کشاورزي و منابع طبیعی ،هاي استان همدانها در برخی از خاكقطر و مقاومت کششی خاکدانه
 و چهارم.

پذیري خاك با استفاده هاي پایداري خاکدانه با عامل فرسایشبررسی رابطه برخی از شاخص .1383اسدي،  و ح. فرزانه ه. پور، ح.،روحی -4
 .3، شماره 11فصلنامه پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان ایران، جلد  ،سازي باراناز شبیه

هاي فیزیکی و شیمیایی خاك و خصوصیات کمی درختان در بررسی و مقایسه ویژگی .1390صفري، ا.  و محمدي ا. صالحی، ع.، -5
مجله جنگل  ،)هاي حوزه شهرستان پلدخترهاي کمتر تخریب یافته و تخریب یافته زاگرس (مطالعه موردي: جنگلجنگل
 .89-81):1(3 ،بهار ایران

 لوم لومی و هايخاك در خاك پتانسیل فرسایش و هاخاکدانه پایداري بررسی .1386، خراسانیقنیا و ر. ح ، غ.صوفیم.  ح.، کریمی، -6
 .ششم شماره چهاردهم، جلد ،طبیعی منابع و کشاورزي علوم مجله فارس، استان -المرد دشت موردي شنی: مطالعه رسی

مخصوص طاهري خاك در تأثیر منابع و مقادیر مواد آلی بر شاخص پایداري خاکدانه و جرم  .1384 ،پورروحی و ح. میرزاشاهی، ك -7
 .395-407 صفحه ،4 شماره ،12جلدبان ایران، تحقیقات مرتع و بیا شمال خوزستان،

8-Bouyoucos, G. J., 1962. Hydrometer method improved for making particle size analysis of soils. Agronomy journal, 54: 
464-465. 
9- Cerda, A., 1999. Soil aggregate stability under different Mediterranean vegation types. Catena, 32: 73-86. 
10- Kemper, W. D and R. C. Rosenau, 1986. Aggregate Stability and Size Dlstributlon, In: Klute, A. (Ed), Methods of Soil 
Analysis. Part 1: Physical Analysis. SSSA. Madison, WI, 442-425 . 
11- Kumar, K., S. K. Tripathi and K. S. Bhatia, 1995. Erodibility characteristics of Rendhar watershed soils of Bundelkhand. 
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