سال هفتم ،شماره بیستویکم ،زمستان  ،۹۳۱۷صفحه ۳۳ـ۴۴

تجزیه و تحلیل مقایسهای خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک در فرسایشپذیری
انواع پوستههای بیابانی (مطالعۀ موردی :تپهماهورهای حاشیۀ دریاچۀ آجیگل-
استان گلستان)

تاریخ دریافت۹۳۱۷/6/9۱ :

4

تاریخ پذیرش۹۳۱۷/۹1/۴ :

چکیده
در طول دو دهۀ گذشته ،توجه فراوانی به نقش پوستههای بیولوژیک در اکوسیستمهای خشک و نیمهخشک شده است .با توجه
به نقش پوستههای زیستی سطحی خاك در بهبود خصوصییا

فیزیکیی و شییمیایی ،و نبیود اطالعیا

کیافی در خصیو

ویژگیهای ذاتی آنها ،این پژوهش میتواند در راستای درك مکانیسم مؤثر این پوستهها مفید باشد .هدف از ایین پیژوهش،
بررسی خصوصیا

فیزیکوشیمیایی ،در خاكهای دارای پوستههای فیزیکی و بیولوژیکی (گلسنگ و خزه) ،همچنین مطالعیۀ

ویژگیهای شاخص فرسایشپذیری خاك و ارتباط متقابل آنها ،در منطقۀ تپهماهورهای حاشیۀ دریاچۀ آجیگل در استان گلستان
است .در این تحقیق ،پس از انجام عملیا

آزمایشگاهی و تعیین پارامترهای فیزیکوشیمیایی نمونهها ،همچنین تعیین شیاخص

فرسایشپذیری خاك با استفاده از روابط تجربی ،بهمنظور بررسی و مقایسۀ میانگین خصوصیا

فیزیکوشییمیایی پوسیتههیای

فیزیکی و بیولوژیکی (گلسنگ و خزه) در نمونههای سطحی خاك ،در سطوح معنیداری مختلف در محیط نرمافزار  Rاستفاده
شد .با انجام آزمون آماری  ANOVAتفاو بین متغیرهای مورد نظر در سه پوستۀ مطالعهشده (فیزیکی ،گلسنگ و خزه) بررسی
شد .نتایج آزمونهای آماری انجامشده برای خصوصیا

شاخص فرسایشپذیری ذرا

فیزیکی ،گلسنگ و خزه نشان داد که بین پوستههای فیزیکی -گلسنگ تفاو

خاك تشکیلدهندۀ رسوبا

معنیداری وجود ندارد ،ولی این شیاخص بیین

پوستههای فیزیکی -خزه و خزه -گلسنگ اختالف معنیدار دارد .همچنین در بین خصوصیا
هدایت الکتریکی( ،)ECپایداری خاكدانه ،جورشدگی و میانگین قطر ذرا
نداشت .با توجه به مقدار  p-valueدر خصو

اندازۀ ذرا

پوستههای

فیزیکوشیمیایی مقدار کربن آلی،

در پوستههای خزه -گلسنگ اختالف معنیداری وجود

تشکیلدهندۀ بافت خاك ،بین تمامی ذرا

رس ،سیلت و شن برای

 3نوع پوسته بهاستثنای خزه و گلسنگ از نظر درصد رس ،اختالف معنیداری در سطح  5/50وجود داشت.
واژههای کلیدی :پوستههای بیابانی ،فرسایشپذیری خاك ،استان گلستان.
 .1دانشجوی کارشناسیارشد مدیریت مناطق بیابانی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 .2استادیار گروه مدیریت مناطق بیابانی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،نویسنده مسئول؛ mohammadian@gau.ac.ir

 .3استادیار گروه مدیریت مناطق بیابانی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 .4دانشیار گروه مدیریت مناطق بیابانی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
DOI: 10.22052/deej.2018.7.21.25
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34

مقدمه
فرسایش خاك ،بهویژه در نواحی خشک و نیمهخشک ،بهعلیت

تخری

2

سرزمین مؤثر باشد (لوپز و همکاران.)2552 ،

حاصلخیزی خاك حائز اهمیت اسیت (علیویزاده و همکیاران،

بر فرسایش خاك اثر مسیتقیم مییگیذارد .سیرعت آسیتانۀ بیاد

افیزایش

مهمترین عامل در شروع حرکت ذرا خاك و پدیدۀ فرسیایش

سرعت در اثر تالطم باد در سیطح خشیک و عیاری از پوشیش

بادی بوده و بیشتر تحتتیثیر قطر ذرا

خیاك اسیت (دالوری

ایجاد میشود؛ این وضعیت در زمینهای با خیاك نیرم ،لخیت،

کامیاب و همکاران .)2515 ،بنابراین فرسایشپذیری خاك ،ییک

خشک ،صاف و دارای دانیهبنیدی بیشیتر قابیل مشیاهده اسیت.

شاخص ضروری برای مدیریت منطقهای فرسیایش اراضیی بیه

بررسیهای پیشین فرایندهای فرسایش بادی مشخص کیرده کیه

شمار میآید .عامل فرسایشپذیری خاك ( ،)Kحساسیت ذاتیی

وقییوع و شیید آن تحییتتیییثیر خصوصیییا خییاك اسییت.

خاك را مشخص میکنید و پارامترهیای تعییینکننیدۀ آن شیامل

فرسایشپذیری بهعنوان یک از ویژگییهیای پوییای خیاك ،بیه

بافت خاك ،میزان مادۀ آلی ،نفوذپیذیری خیاك و سیایر عوامیل

پایداری خاكدانه و درصد ذرا درشت اولیه کیه بیه فرسیایش

ذاتی مربوط به نوع خاك است .بنابراین مطالعیۀ آن ،ییک عامیل

مقاوماند ،بسیتگی دارد و در کنیار قیدر فرسیایندگی یکیی از

کلیدی و مهم در درك مکانیسیم فرسیایش بیادی خیاك اسیت

 .)2513فرسایش بیادی فراینیدی اسیت کیه بیهسیب

عوامل اصلی در فرسایش خاك محسوب میشیود (عسیگری و
همکاران .)2513 ،بهطور کلی ،فرسیایش خیاك ناشیی از آب و
باد به کاهش حاصلخیزی خاك ،اثرا منفیی بیر روی تخریی

3

(بویکوس .)1530 ،
پوستههای زیستی خاك شامل برهمکنش متراکم بین ذرا
خاك و موجودا زندهای از قبیل سیانوباکتری ،جلبک ،قارچ،
4

زمین ،کاهش تولید اراضیی و سیایر مشیکال زیسیتمحیطیی

گلسنگ و بریوفیتها (خزه و جگیروا)) در نسیبتهیای

منجر شده و تهدیدی برای تولید پایدار محسیوب مییشیود .در

مختلفاند که روی سطح خاك یا در داخل چنید میلییمتیر

سطح جهان حدود  045میلیون هکتیار در اثیر فرسیایش بیادی

پراکندۀ خاك بهدلیل حضور

تخری

شده که  252میلییون هکتیار آن دارای فرسیایش بیادی

شدید هستند (الل .)2553 ،در اثر فرسایش بادی ،سالیانه حیدود

فوقانی آن زندگی میکنند .ذرا
و فعالیت این موجودا

زنده به همدیگر متصل میچسبند و

در نتیجه پوشش پوستههای زیستی بهعنوان یک الیۀ منسجم
0

یک هزار میلیارد خسار بهصیور مسیتقیم و ریرمسیتقیم بیر

سطح زمین را میپوشانند (بلنپ  .)2551 ،در واقع پوستههای

منابع طبیعی کشور وارد میشیود و تییثیرا منفیی ایین پدییده

زیستی بهوسیلۀ موجیودا

آنهیا ایجیاد

روی سالمت ،اقتصاد ،محییطزیسیت ،مهیاجر و جابیهجیایی

شدهاند ،درحالیکیه پوسیتههیای شییمیایی و فیزیکیی دارای

اجباری جمعیت مشیهود اسیت (فالحتکیار .)2514 ،بیه همیین

خصوصیا

ریرآلی هسیتند (بلنیپ .)2553 ،بیهطیوری کیه

دلیل مطالعا زیادی بهمنظور درك بهتر چگیونگی رخیداد ایین

پوستههای شیمیایی ارل

پدیده انجام شده است (نوردسترم2554 ،1؛ فالحتکار.)2514 ،

بسیار بیشتر از مقدار بار) است ،تشکیل میشوند و عبار اند

انجیامشیده در زمینیۀ فرسیایش بیادی در

از پوستههای سفیدرنگی که در خاكهای با مقادیر زیاد نمک

حوضههای کشور ،هنوز جنبههای متعددی از این فرایند مطالعیه

ایجاد شدهاند .این پوستههیا ارلی

نسیبت بیه پوسیتههیای

نشده است .با توجه به اینکه مهار فرسایش بیادی زمیانی میؤثر

قطیرا

بهررم مطالعیا

ایجادشده بهوسییلۀ اثیرا

زنیده و ترشیحا

در مناطق خشک که میزان تبخییر

بیاران و تیراکم روانیاب

عوامیل میؤثر بیر آن

(پوستههای فیزیکی) سختتر هستند؛ زیرا ترکیباتی از قبییل

وجود داشته باشد (محمودآبادی و همکاران ،)2511 ،شناسیایی

نمکها ،آهک و سیلیس طی تبخیر آب در سطح خاك تهنشین

خواهد بود که شناخت کافی در خصو

عوامل مؤثر بر فرسایش بادی و همچنین ،فرایندهای میرتبط بیا
1. Nordstrom

2. Lopez
3. Bouyoucos
4. Beriophits
5. Belnap
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رسوبگذاری ،آلودگی ،تشیدید سییالبهیا و آثیار مخیرب بیر

ویژگیهای ذاتی خاك مانند بافت خاك و مواد آلیی خیاك
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آن میتواند تا حد زیادی در ارائیۀ راهکیار و مهیار ایین پدییدۀ

تجزیه و تحلیل مقایسهای خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک در...

فیزیکی هر دو باعث کاهش نفوذپذیری و موج

کربن آلی نسبت به خاكهای بدون پوشش زیستی میشود.

ماندابیشدن

در طول دو دهۀ گذشته ،توجه بسیاری به نقش پوستههیای

سطح خاك میشوند؛ بهطوری که بیا تبخییر آب و تشیکیل

بیولوژییک و میکروبیولوژیییک در اکوسیسییتمهییای خشییک و

پوستۀ شیمیایی ،و همچنین تجمع مقادیر سیدیم و کربنیا

نیمهخشک شده است .با توجه بیه نقیش پوسیتههیای زیسیتی

کلسیم ،تشکیل آن را تشدید میکنند (بلنپ.)2553 ،

سطحی خاك در بهبود خصوصیا فیزیکی و شیمیایی ،و نبیود

پوستههای زیستی عیالوه بیر بهبیود خصوصییا فیزیکیی

اطالعا

کافی در زمینۀ اثر این پوسیتههیا بیر فرسیایشپیذیری

خاك نیز میشوند .برای مثال بلنپ ( ،)2552اشاره کیرده اسیت

راستای درك مکانیسم مؤثر این پوسیتههیا در کنتیرل فرسیایش

که در خاكهای آهکی بیابیان ،نفوذپیذیری بیشیتر پوسیتههیای

مفیید باشید .بنیابراین ،هیدف از ایین پیژوهش ،بررسیی تییثیر

زیستی ،باعث انتقال کربنا

کلسیم بیشتری به اعماق میشیود.

خصوصیا فیزیکوشیمیایی ،رو)های اندازهگییری و محاسیبۀ

وی بیا اسیتفاده از تغیییرا

 pHبیین خیاكهیای سیطحی و

آن در خییاكهییای دارای پوسییتههییای فیزیکییی و بیولییوژیکی

زیرسطحی ،این مسئله را به اثبا رساند .همچنیین چیامیزو 1و

(گلسیینگ و خییزه) ،همچنییین مطالعیۀ ویژگیییهییای شییاخص

همکاران ( )2511در اسپانیا نفوذپذیری کل را در دو بافیت رییز

فرسایشپذیری خاك و ارتباط متقابل آنهیا در اراضیی مشیرف

و درشت در انواع پوستهها مقایسه کردند؛ پوستههیای فیزیکیی

بر تاالب آجیگل در منطقۀ اینچهبرون در شیمال رربیی اسیتان

حداقل ( 13/3میلیمتر بر ساعت) و پوستههای خزهای حیداکثر

گلستان است.

( 44/4میلیمتر بر سیاعت) مییزان نفوذپیذیری را نشیان دادنید؛
همچنین نفوذپذیری در پوستههای گلسینگی بیا بافیت درشیت
 ،33/0و در بافت ریز  13/2میلیمتر بر ساعت ،سیانوباکتری در
بافت درشت  25/1و در بافت ریز  23/2میلییمتیر بیر سیاعت
گزار) کردند .این محققان دریافتند کیه بیا توسیعۀ پوسیته (از
تیوالیهیای اولییه ماننید سییانوباکتریهیای ابتیدایی بیهسیمت
توالیهای انتهایی مانند خزه و گلسنگ) مقدار کربنا

کلسییم و

 pHکاهش یافته و مقدار هدایت الکتریکی و گچ در خاكهیای
زیر پوستههای فیزیکی و همچنین الیههیای عمقیی نسیبت بیه
الییههیای فوقیانی ،نسیبت بیه خیاكهیای زییر پوسیتههیای

نقش کلیدی در خصوصیا

خاك ایفا میکنند (والن و چانگ،2
3

( ،)1551دنین و گانور ،)1551( 4کالینر و هارپر )1522( 0نشان
داده است که حضور پوششهای زیستی سب

محدودۀ مورد مطالعه در حاشیۀ دریاچیۀ پالییایی آجییگیل در
شمال رربی استان گلستان و در جنوب شرق دریای خیزر ،بیین
عرضهای جغرافییایی " 04° 32' 22و " 04° 32' 02شیمالی و
طولهای جغرافیایی " 32° 24' 23و " 32° 23' 15شیرقی واقیع
است (شکل  .)1بر اساس آمار  15سیال اخییر (1325یی)1355
میزان متوسط بار) ساالنۀ ایستگاههیای هواشناسیی موجیود در
منطقه (ایستگاههای کلیماتولوژی مزرعۀ نمونیۀ ارتیش و دشیت
آمبرژه ،اقلیم منطقه سرد و خشک است .مییانگین دمیای منطقیه

فیزیکیی و شییمیایی خیاك،

 .)2552پیژوهشهیای انجیامشیده توسیط بیایمر و کلوپاتیک

منطقۀ مورد مطالعه

گلستان)  223میلیمتر اسیت .بیر اسیاس تقسییمبنیدی اقلیمیی

سیانوباکتری ابتدایی و بهخوبی توسعهیافته ،بیشیتر اسیت .میواد
آلی از طریق تیثیر بر خصوصیا

مواد و روشها

افیزایش مقیدار

1. Chamizo
2. Whalen & Chang
3. Beymer & Klopatek
4. Dainin & Ganor
5. Kleiner & Harper

 12/2درجۀ سانتیگراد و مقیادیر مطلیق حیداکثر و حیداقل آن
بهترتی

 42/2و  -0/0درجۀ سانتیگراد است.

سیمای عمومی منطقه بیهعنیوان ییک پهنیۀ همیوار و دارای
دریاچههای فصلی شور ،تپههای ماسهای ساحلی فسییلشیده بیا
فعالیت فصلی (رخسارۀ برجستۀ کواترنر سواحل شیرقی درییای
خزر) ،کویرهای رسی و نمکی ،بارخان مرک

و رسوبا لسیی

با آثار فرسایش بادی است (اونق 2و همکاران )2513 ،و بهطیور
6. Ownegh
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36

در فصییول خشییک مسییتعد فرسییایش بییادی و تشییدید خطییر

دومیلیمتری ،دانهبندی نمونهها بهکمک الیکهیای اسیتاندارد

بیابانزایی معرفی شده است.

 ASTM1با استفاده از  5طبقه از رربالهای استاندارد (شمارۀ

از مهمترین عوامل مؤثر در فرسایشپذیری ،شوری خیاك و

الک  2تا  )225توسط شیکر 2بهمید

 10دقیقیه بیرای 055

شورهزار نیز بیشترین آسی پذیری را نسبت بیه فرسیایش بیادی

خاكدانهها پارامتری با عنوان «میانگین وزنی قطر خاكدانهها»

در منطقه دارد (هنردوست و همکاران .)2555 ،نوع بافت منطقیه

معرفی شده که بهاختصار بهصیور

 MWD3بییان مییشیود.

از نوع سیلتیلوم است و آبوهیوای آن تحیتتییثیر بیارانهیای

هرچیه کمییت  MWDبیزر تیر باشید ،پاییداری نسیبی

منطقیه و

خاكدانهها نیز بیشتر است (بای بوردی .)1553 ،4برای تعییین

بادهای فرسیاینده از سیمت ریرب بیه شیرق منطقیه مییوزنید

شاخصهای مورفومتری نمونیههیا (مییانگین ،جورشیدگی و

(علینژاد و همکاران.)2512 ،

کجشدگی) از نرمافزار ( GRADISTATبال  )2555 ،0که بر

زمستان و پاییز و خشکی تابستان قرار دارد .باد رالی

مبنای روابط فولک )1524( 2است ،استفاده شد (جیدول .)1
پارامترهای شیمیایی اسییدیتۀ خیاك بیه رو) الکتریکیی بیا
اسییتفاده از دسییتگاه pHمتییر و هییدایت الکتریکییی خییاك در
عصارۀ خاك با استفاده از هدایتسنج الکتریکی اندازهگییری
شد .به منظور تعیین درصد کربن آلی خیاك ،از رو) والکیی
بییالك 2اسییتفاده شیید .بافییت خییاك بییه رو) هیییدرومتری
(کلو  )1522 ،2و پایداری خاكدانهها با استفاده از الک تیر
اندازهگیری شدند (ون باول.)1545 ،5
در نهایت بهمنظور بررسی و مقایسۀ میانگین خصوصیا
فیزیکوشیمیایی پوستههای فیزیکی و بیولوژیکی (گلسینگ و
خزه) در نمونههیای سیطحی خیاك ،در سیطوح معنییداری
مختلف در محیط نیرمافیزار ( Rجنیتلمن و ایهاکیا)1550 ،15
شکل ( :)۹نقشۀ موقعیت نقاط نمونهبرداری در منطقۀ مورد مطالعه

استفاده شد.

(تپهماهورهای حاشیۀ دریاچۀ آجیگل استان گلستان)
Figure (1): Location of sampling points in study area (Hills of
)Marghera Lake, Golestan Province

روش کار
روش تعیین پایداری خاکدانه
ابتدا با انجام عملیا

میدانی ،اراضی حاشیۀ دریاچۀ آجیگل

که بهعنوان منطقهای دارای انواع پوستههای بیابانی (فیزیکیی،
خزهای و گلسنگ) (شکل  )2انتخاب شد ،از هر نوع پوسیته
 15تا  11نمونه و درمجموع  32نمونه خاك از الییۀ  5تیا 0
سانتی متری سطح خاك و در امتیداد ییک ترانسیکت خطیی
(شکل  )1برداشت گردید.

1. American Standard Test Mesh
2. Shaker
3. Mean Weighing Diameter
4. Baybordy
4. Blott
5. Folk
6. Walkly - Black
7. klute
8. Van Bavel
10. Gentleman & Ihaka
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Table (1): Calculation method morphometric indices particles
)(Folk, 1974

عامل آماری
میانگین
جورشدگی
کجشدگی
 :φ16قطر ذرا
برحس

3

Mz 

 84  16  95   5

4
6.6
16   84  2 50  5   95  2 50
SKI 

)2( 84  16
)2( 95   5

[

I 

معادل 12درصد در نمودار فراوانی تجمعی

)
]

()1

( }])

)

)

(
(

که در آن SAN ،درصید شین و ماسیه SIL ،درصید سییلت،
معادل 05درصد در نمودار فراوانی تجمعی

 CLAدرصد رس و  cمقدار کربن آلی به درصد است.

معادل 24درصد در نمودار فراوانی تجمعی

مقدار  SN1نیز از رابطۀ زیر به دست میآید:

فی

برآورد شاخص فرسایشپذیری خاک
رابطیۀ فرسیایشپییذیری پوسیتههییای خیاك در مییدل EPIC

پس از تعیین مقدار اولیۀ  Kاز رابطۀ ( ،)1مقدار اصالحشیدۀ
آن از رابطۀ ( )2تعیین میشود (یانگ و همکاران.)2550 ،

مدلسازی شده اسیت .در ایین تحقییق از رابطیۀ ( )1بیرای
مدلسازی مقادیر  Kدر خاكهای با پوستههای بیولوژییک و
فیزیکی استفاده شد (یانگ و همکاران.)2550 ،

)

(

()2

شکل ( :)9تصاویر پوستههای فیزیکی و بیولوژیک خاک
Figure (2): Images of physical and biological soil crusts

نتایج
نتایج حاصل از مقایسۀ کلی ویژگییهیای فیزیکوشییمیایی و
حساسیتپذیری به فرسایش پوسیتههیای میورد بررسیی ،در

جدول ( )2نشان داده شده است.
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همچنین مقدار اصالحی  Kاز طریق رابطۀ ( )2محاسبه شد.

فی

 :φ84قطر ذرا
برحس

16   50   84

(

فی

 :φ50قطر ذرا
برحس

فرمول

[
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Table (2): Comparison of sediment granulometric and physico-chemical characteristics of various desert crusts

فیزیکی

نوع پوسته

خزه

گلسنگ

متغیر

حداکثر

حداقل

میانگین

حداکثر

حداقل

میانگین

حداکثر

حداقل

میانگین

رس ()%

22/2

12/2

12/24

15/2

4/2

2/2

12/2

2/2

0/3

p-value
*** ۴/۹9 × e -۹۳
*** -7/71

5/۱۷ × e

ماسه ()%

32/2

25/2

22/23

04/2

35/2

42/2

22/2

42/2

04/22

کربن آلی ()%

1/50

./520

1/30

4/22

5/020

2/22

3/250

5/35

2/52

*

pH

2/22

0/2

2/52

2/2

2/2

2/32

2/04

2/05

2/53

1/۹۷۴

)dS/m(EC

22

10/33

25/32

4/54

5/42

1/20

2/05

5/42

5/52

-۹6

پایداری خاكدانه

2/52

5/54

1

22/502

4/130

5/20

25/202

0/412

11/55

*** 9/۷8 × e -1/15

کجشدگی )(µm

5/43

5/542

5/24

5/402

- 5/152

5/32

5/425

- 5/512

5/15

1/9۴8

جورشدگی )(µm

2/251

2/124

2/34

2/125

1/324

1/5

2/512

1/023

1/2

415/2

204/1

352/2

121/2

115

142/0

124/2

152/0

122/2

*** ۱/۴ × e -۹۴

2/153

5/221

5/20

4/132

5/511

1/52

4/325

1/054

2/24

*** 2/75× e -5

میانگین قطر ذرا
)(µm
فرسایشپذیری ()k

۷/88× e
1/1۹8۹

***

*** -1/8

9×e

6/66 × e

*** معنیداری در سطح 55درصد؛ * معنیداری در سطح 50درصد

بیین متغیرهیای

نتیایج حاصییل از آزمییونهیای صییور گرفتییه در سییطح

با انجام آزمون آماری  ANOVAتفیاو

مورد نظر در سه پوستۀ مطالعهشده (فیزیکی ،گلسنگ و خزه)

معنیداری 0درصد برای مقدار ذرا

رس خاك پوسیتههیای

مورد بررسی قرار گرفت (جدول .)3

فیزیکی -گلسنگ و همچنیین فیزیکیی -خیزه ،نشیاندهنیدۀ
تفاو

جدول ( :)۳معنیداری بین انواع پوستهها
Table (3): Significance between different types of crusts

پوسته

p-value
فیزیکی -

p-value
فیزیکی -

گلسنگ

خزه

*15-2

*15-15

متغیر
رس
سیلت
ماسه
کربن آلی

*- 2

15/51×15

خاکدانه
جورشدگی

-4

13/02×15

*15-5
-4

20/11×15

-2

-5

*12/22 ×15-2
*- 2

12/52×15

*13/42×15-2
-2

32/52×15

-2

15

15

22/22×15

4/532×15-0

0/43×15-2

21/25×15-2

4/12×15-0

15-2

24/05×15-4

15-2

15-2

3/52×15-1

میانگین قطر
ذرات
فرسایشپذیری

2×15

*122×15-0

EC
پایداری

*- 2

p-value
خزه  -گلسنگ

-2

11/32×15

*- 0

1/22×15

* معنیداری در سطح 50درصد

*- 4

43/20×15

معنیدارند و ایین فیاکتور بیرای پوسیتههیای خیزه و

گلسنگ تفاوتی نشان نداد .این آزمون بیرای فیاکتور سییلت
نشاندهندۀ وجود معنیداری در بین پوستههای فیزیکی -خزه
و همچنین خزه -گلسنگ است.
نتایج نشان داد مقدار کربن آلی ،EC ،پایداری خاكدانیه،
جورشییدگی و میییانگین قطییر ذرا
گلسنگ تفاو

در پوسییتههییای خییزه-

معنیدار ندارند (شکل  3و .)4

نتایج آزمونهای آمیاری انجیامشیده بیرای خصوصییا
شاخص فرسایش پذیری ذرا

خاك تشکیل دهندۀ رسیوبا

پوسییتههییای فیزیکییی ،گلسیینگ و خییزه نشییان داد کییه بییین
پوسته های فیزیکی -گلسنگ تفاو

معنیداری وجود نداشته

ولی این شاخص بین پوسیتههیای فیزیکیی -خیزه و خیزه-
گلسنگ اختالف معنیدار دارد.
با توجیه بیه مقیدار  p-valueدر خصیو
تشکیل دهندۀ بافت خاك ،بیین تمیامی ذرا

انیدازۀ ذرا
رس ،سییلت و

ماسه برای  3نوع پوسته بهاسیتثنای خیزه و گلسینگ دربیارۀ
رس ،اختالف معنیداری در سطح  5/50وجود داشت.
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سیلت ()%

02/2

01/2

04/51

05/2

32/2

05/2

40/2

25/2

35/5

-۹۹
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شکل ( :)۳نمودار جعبهای بین خصوصیات فیزیکی انواع پوستههای فیزیکی و بیولوژیکی
Figure (3): Box diagram between physical chracteristices types of physical and biological crusts

Figure (4): Box diagram between physical chracteristices types o f physical and biological crust

فیلیپ و بلنپ )1552( 1عنوان میکنند کیه تثبییت کیربن در

بحث و نتیجهگیری
کربن آلی خاک :کربن آلی خاك بهدلیل اثرا

تعیینکننده

بر ویژگیهای فیزیکی ،شیمیایی و زیستی خاك مانند قدر
نگهداری آب و در دسترس قیرار دادن آن ،چرخیۀ عناصیر
رذایی ،رشد ریشۀ گیاه ،شید

جرییان گازهیا و حفاظیت

حضور پوستۀ گلسنگ و خزه افزایش میییابید .خیاكهیای
بدون پوستههای بیولوژیک مواد آلی کمتری دارند (کالینر و
هارپر.)1522 ،
بافت خاک :بافت خاك فراوانی نسبی ذرا

ماسه ،رس

خاك ،نقش تعیینکنندهای بر پایداری کیفییت خیاك ،تولیید

و سیلت را در نمونۀ خاك نشان میدهد .بافت خاك بهویژه

محصول و کیفیت محیطزیست دارد (والن و چانگ.)2552 ،

با تیثیر خود روی وضعیت رطوبت خاك میتواند تعیینکنندۀ

چنانکه مشاهده میشود ،مقدار کربن آلی خیاك در اراضیی

رشد گیاهان و میزان تولیید محصیول در ییک منطقیه باشید

دارای پوستۀ گلسنگ و خزه ،به میزان معنیدار و قابلتوجهی

(محمودی و حکیمیان .)1552 ،بافیت خیاك در ترکیی

در مقایسه با خاكِ دارای پوستۀ فیزیکی افزایش یافته اسیت؛

توزیع گونههیایی از اجتمیاع پوسیتههیای بیولوژییک تییثیر

از لحاظ آماری بین این دو نمونه اختالف معنیداری وجیود

میگذارد .بهطور کلی ،خاكهایی با بافت لوم سیلتی به میزان

دارد .این نتیجه با نتایج حاصل از پژوهش نیکنهاد قرماخر و

بیشتری جمعیتهای مختلفی از سیانوباکترها ،گلسینگهیا و

همکاران ( )2512مطابقت می کنید؛ آنهیا دریافتنید افیزایش

خزهها را در مقایسه با خاكهای با بافت شنی نیرم و رسیی

میانگین درصید کیربن آلیی خیاك در تمیامی منیاطق دارای

ریز نگه مییدارنید (کالینیر و هیارپر .)1552 ،بیا توجیه بیه

پوستههای بیولوژیک در مقایسه با منطقه متنیاظر آن ،تفیاو
معنیداری ( )P<5/50دارد.

و

آزمایش های بافت خاك ،بافت خاك منطقیه در پوسیتههیای
خزه و گلسنگ از نوع لومی -سیلتی است و وضعیت مناسبی

پوستههای بیولوژیکی خاك نقش بسزایی در تولید کربن

را برای رشد خزه و گلسنگ فراهم کرده است .در پوستههای

آلی از طریق تثبیت کربن (بایمر و کلوپاتک )1551 ،و تجزیۀ

بیاران ییا تجمیع آب در

مواد آلی (دنین و گانور )1551 ،در خاكهای خشک دارنید.

فیزیکی که بهعلت برخورد قطیرا

1. Phillips & Belnap
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بوده و باعث تراکم و چسبندگی بیشتر این پوسته شده است.

مقدار میانگین اسیدیتۀ خاك ( )pHبرای پوسیتههیای خیزه و

ولی در پوسته های خزه و گلسنگ بهعلت وجود رشیتههیای

 2/52 ، 2/32 ،2/53بود که عدم

هیفمانند در بخش زیرین خود ،سب

تجزیۀ خیاك زییرین

شده و بافت پایدارتری را ایجاد کردهاند.

گلسنگ و فیزیکی ،بهترتی
تفاو

معنیداری بین این سه پوسته و قلیایی بودن خیاك را

نشان داد؛ از جمله علل آن میتوان به وجود آهک در خاك و
بارندگی کم منطقه اشیاره کیرد؛ هرچنید سیطح پوسیتههیای

پایداری خاکدانهها :پاییداری خیاكدانیههیا ،مییزان
مقاومیت آنهیا در برابیر گسییخته شیدن توسیط نیروهیای

فیزیکی اندکی اسیدیتر نشان میدهد .وجود آهک در خیاك

خارجی ،بهویژه نیروهای مرتبط با آب است که عواملی مانند

از تغیرا

 pHخاك جلوگیری میکند و سب

قلییایی شیدن

بافت خاك ،نوع رس ،کاتیونها ،مقدار و نوع مواد آلی خاك

خاك میشود .همچنین بارندگی کم آن سب

عیدم آبشیویی

و همچنین نوع و اندازۀ جمعیت میکروبی خاك بر پاییداری

امالح و تغییرا

خاكدانهها مؤثرند.

همکییاران ( )2512نشییان داد کییه در من یاطق مییورد مطالعییه،
مییانگین اسیییدیتۀ خییاك افییزایش یافتیه اسییت ،امییا تفییاو

طبق نظر محققان ،پایداری خاكدانهها به عیواملی ماننید
بافت خاك ،نوع رس ،کاتیونها ،مقدار و نیوع میواد آلیی و

معنیییداری در میییانگین اسیییدیتۀ خییاك دارای پوسییتههییای

همچنین نوع و اندازۀ جمعیت میکروبی خاك وابسته اسیت؛

بیولوژیک و متناظر فاقد پوسته بیولوژیک مشاهده نمییشیود

بهگونهای که وجیود میواد آلیی در خیاك نقیش اساسیی در

(.)P>5/50

پایداری خاكدانیههیا ایفیا مییکننید (کیاودیر 1و همکیاران،

 ECخاک :با توجه بیه نتیایج بیهدسیتآمیده مییتیوان

 .)2554این در حالی است که وجود رشتههای هیف بخیش

دریافیت کیه پوستههای زیسیتی در مقایسیه بیا پوسیتههیای

قارچی در بخش زیرین گلسنگ و خزه باعث اتصال ذرا

فیزیکی ،نفوذپذیری اولییه را افییزایش مییدهنید؛ ایین امیر

خاك به یکدیگر و تشکیل خاكدانههای پایدار میشوند .این

میتواند بهدلیل وجود زبری ناشییی از پوسیتههیا باشید .امیا

نتایج با یافتۀ بسیاری از پژوهشگران از جمله بار اور و دنین

2

عالوه بر این ،پوسته های زیستی بیر نفوذپیذیری نهیایی نییز

( ،)1525الیدریج و گیرین )1554( 3و رولیدان 4و همکیاران

مؤثرند ،بهطوری که نسبت به سطوح بیدون پوسیته دو برابیر

( )1554مطابقت دارد .طبق نتایج بهدستآمده از آزمایشهای

سیییرعت نفوذپییذیری دارنیید کیییه متیییثر از دیگیییر اثیییرا

انجامگرفته ،میانگین پایداری خاك دانهها در پوستههای خیزه

پوسته های زییستی بیر خصوصیا

خاك از قبیل مادۀ آلی و

 11/55و  5/20و در پوستههای فیزیکی

خاكدانهسازی است (کاکه 0و همکاران .)2514 ،پوسیتههیای

عدد  1به دست آمد .در پوستههای زیستی بهعلت دارا بیودن

زیستی عالوه بر افزایش نفوذپذیری باعث افزایش مقدار آب

مییواد آلییی بیشییتر نسییبت ب یه پوسییتههییای فیزیکییی ،تولییید

قابل دسترس در خاك شده است؛ این امر میتوانید بیهدلییل

خاك دانههای پایدارتر مشاهده میشود .همچنین مزییت ایین

زبری ناشی از پوستههای زیستی باشد که زمان نگهداری آب

پوستهها نسبت به پوستههیای فیزیکیی ،وجیود بخیشهیای

را تا حد زیادی افزایش میدهند و موج

افیزایش فرصیت

رشتهایمانند است که همچون ریشۀ گیاه عمل میکنید و بیا

نفوذ و کاهش رواناب مییشیوند (بلنیپ .)2552 ،همچنییین

ایجاد خیاكدانیههیای پاییدار

ریزجانداران پوستهها میتوانند چنیدین برابیر حجییم و وزن

و گلسنگ ،بهترتی

اتصال ذرا

به یکدیگر سب

میشود.

خیود آب جذب نمایند و مانند مالچ زنده عمل کنند (بلنیپ،
 .)2552بعید از بیار) بیاران بیه سیرعت عمیل آبپوشیی در
1. Kavadir
2. Bar-Or & Danin
3. Eldridge & Greene
4. Roldan

آنها صور

میگیرد و حجم قابل توجهی از آب را در خود
5. Kakeh
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 pHمیشود .مطالعا

نیکنهیاد قرمیاخر و
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سطح خاك ایجاد میشوند ،مییزان رس در خیاك آن بیشیتر

 pHخاک :طبق نتایج بهدسیتآمیده از تحقییق حاضیر،

1۷

تجزیه و تحلیل مقایسهای خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک در...

همکاران )2515 ،که بهمرور زمان بیه داخییل خیاك ترشیح

زیادی از این یونها هدر میرود و در اثر عمییل آبشیویی از

خیاك از جملیه وضییعیت

خیاك خیار می شود (مجللی .)2552 ،طبق نتایج پیژوهش

شوری و سدیمی خاك تیثیر میگذارد .با توجیه بیه افیزایش

حاضر ،با توجه به نفوذپذیری بیشتر در پوستههای زیییستی،

نفوذپیذیری و مقییدار بیشییتر آب قابییل دسییترس در سییطوح

میتوان گفت آبشویی این یونها و سییایر امییالح در طییی

پوستهدار نیسبت بیه پوستۀ فیزیکی ،میتوان انتظار داشت که

کاهش مقیادیر آن هیا در پوسیته هیای

شده و بر بسیاری از خصوصیا

در سطوح پوسییتۀ بیولیوژیکی ،آبشیویی صییور

وقوع بارندگی موج

بهتدریج نمکهای محلول ،کیانیهیای محلیولتیر خییاك و

بار الکتریکی کمتر نسبت بیه کلییسیم و منیییزیم سیریعتیر

کاتیون های بیازی (کلیسیم ،منییزیم ،سییدیم و پتاسیییم) از

آبشویی میشود که این از لحاظ سیدیمی شیدن خیاك دارای

افقهیای سیطحی خیاك خیار شیود و در نتیجیه ،واکینش

اهمیت میباشد .همچنین عوامل فراوانی از جمله درصد رس

شیمیایی خاك سیطحی به میزان کمی کیاهش یابید (بلنیپ،

زیاد ،تیراکم و فشردگی خاك ،درصد سدیم تبادلی زیاد و باال

آبشویی از رلظت امییالح در افیقهیای

بودن سیطح آب زییرزمینی مانع آبشویی مییشیود و در اثیر

فوقانی میکاهد و تجمع کربنا ها باعث افزایش قلیایی بودن

پدیدۀ موئینگی ،امیالح در سیطح خاك تجمع پیدا مییکننید

خاك میشوند؛ رلظیت این امالح تحت پوستههیای زیسیتی

(برزگر .)2515 ،طبق نتایج پژوهش حاضر ،پوستههای فیزیکی

کمتیر اسیت و میتواند بیش از پیش باعث کیاهش اسییدیتۀ

دارای درصیید رس حیییداقل  12/2و حییداکثر  22/2ولیییی

خاك در این افق شود .همچنین بیهدلیییل فعالییت میکروبیی

پوستههای خزه و گلسنگ بهترتی

دارای حداقل و حیداکثر

بیشتر در خاكِ دارای پوستههای زییستی ،منطقیی اسیت کیه

 2/2و 12/2و  4/2و  15/2درصد رس بودند .همچنین مقدار

اسیدیتۀ خاك پایینتر باشد .جمعییت میکروبیی و در نتیجیه

حداکثر و حداقل درصد مواد آلی در پوستههای فیزیکی خزه و

فعالیت های سوخت وساز از جملیه تینفس تحیت پوسیتههیا

گلسنگ به ترتیی

( 5/020( ،)5/520 ،1/50و ، 5/3( ،)1/50

بییشتر است و منجر به تولید دیاکسیدکربن بیشتر مییشیود

 )2/52است که تفاو معنیداری نسبت به پوستههای فیزیکی

وH

دارند .همان طور که گفته شد درصد این دو عامل تیثیر بسزایی

 .)2552بدین ترتی

که در ترکیی

با آب تولیید اسیدکربنیک ،بییکربنییا

در میزان شوری سطح دارد که پوستههای فیزیکی دارای درصد

میکند.
در مناطق خشک و نیمهخشک ،یکییی از عییواملی کییه

رس بیشتر و در نتیجیه چسیبندگی بیشیتر و منافیذ کمتیر و

منجیر بیه ایجاد خاكهای متیثر از نمک مییشیود ،پتانسییل

آبشویی کمتری هستند و نیز مواد آلی کمتری دارند و شوری

تبخیر و تعیرق بیاال در ایین مناطق است کیه باعیث افیزایش

آن ها بیشتر است .همچنین بهعلت سطح ایستابی باال و ایجاد

رلظیت نمیک در خیاك و آبهای سطحی میگردد (اوستان،2

مویینگی ،تبخیر و تعرق زیاد سطح پوستههای فیزیکی بهعلت

منطقۀ مورد مطالعه بیه دریاچیۀ

وجود نمک ،متراکمتر و دارای سله است و شوری آن بیشیتر

پالیایی و باال بودن سیطح اییستابی آب در آن نیواحی ،وقیوع

است .پوستههیای زیسیتی بیا وجیود تیراکمپیذیری کمتیر و

پدییدۀ خشکسالی در منطقه در طی چنیدین سیال گذشیته و

خاكدانیهسازی ،در نتیجۀ افزایش منافذ درشت در خاكهای

پتانسیل تبخیر و تعرق بیاال ،قابل انتظیار اسیت کییه مقییدار

پوسته دار ،طیی فرایند تبخیر بیا حرکیت مییوئینگی ،مقییدار

امیالح و قابلییت هیدایت الکتریکی زییاد باشید .در ضیمن،

امیالح کمتیری مجددال بیاال میآیند و از آنجایی کیه در ایین

کاتیون های قلیایی خیاکی ،پتانسیل یونی (نسبت شعاع به بار

خاكها سیدیم تبیادلی مشکلساز نیست ،معموالل خاك حالت

الکتریکیییی) بیییاالیی دارنییید و کیییامالل محلیییول هسییتند و

هموار داشته و گذرپذیری نسبت بییه آب در آنهیا مناسی

 .)2554با توجه به مجاور

1. Coppola
2. Ostan

است (اوستان.)2554 ،
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گییرد و

زیستی نسبت به پوستههای فیزیکی شده است و سدیم بهعلت
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ذخیییره میییکننیید (کییاپوال 1و همکییاران2511 ،؛ الییدریچ و

بهسهولت تخری پذیرند؛ در اولین مرحلیۀ تخریی

مقییدار

[ DOI: 10.22052/deej.2018.7.21.25 ]

۷931  زمستان، شماره بیستویکم، سال هفتم،مجله علمیپژوهشی مهندسی اکوسیستم بیابان

( درµm( میکرومتیر

 برحسی122/2 و142/0 قطر میانگین
.گروه ماسۀ ریز قرار میگیرند

 مقایسۀ آزمیون معنییداری در سیه پوسیته:جورشدگی
معنیدار در بین پوستههای زیستی نسیبت

نشاندهندۀ تفاو

 فرسیایش:شاخص فرسایش پذیری خاک پوستههـا

 ولی طبق نتایج حاصل و مقایسیۀ مییانگین.به فیزیکی است

.بادی تابع دو دسته از عوامل فرساینده و فرسایشپذیر است

 در،فولک که بیانگر انواع جورشیدگی اسیت

فیزیکیی و شییمایی خیاك

تشیکیلدهنیدۀ خیاك آن دارای

فرسایشپذیری بیه خصوصییا

آنها با ضرای

ایین سیه نیوع پوسیته ذرا

 فاکتور فرسایش که تابع ویژگیهای فیزیکیی.مربوط میشود

 پوسیتههیای فیزیکیی و خیزه و.نیسیتند

 با توجه به فرمول فاکتور فرسایشپذیری،شیمایی خاك است

،)µm(  میکرومتیر1/5  و1/2 ،2/34 گلسنگ بیا جورشیدگی

محاسبه و نتایج آن برای سه پوستۀ فیزیکی خزه و گلسنگ به

. بیید و بیید هسییتند،دارای جورشییدگی بسیییار بید

بوده که مقدار این پارامتر در پوستههای فیزیکیی
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این صور

نشاندهندۀ عدم تفیاو

کجشدگی ذرا

جورشدگی مناس
بیهترتیی

همچنین محاسبا

نسبت به پوستههای خزه و گلسینگ کمتیر بیوده و مقاومیت

معنیدار بین پوستههای زیستی و فیزیکی است و کجشیدگی

بیشتری در برابر عامل فرساینده دارد؛ از جمله علل آن بیشتر

 مییانگین.ریزدانه تا خیلی ریزدانه است

) و وجیود2 (بیا توجیه بیه جیدول

معنیدار بین پوستههای زیستی

بودن میانگین قطر ذرا

بهسمت ذرا

نشان دهندۀ تفاو

ذرا

قطر ذرا

مقدار زیاد امالح در سطح آن از جمله نمک و سله بسیتن آن

و فیزیکی است؛ بهطوری کیه پوسیتههیای فیزیکیی بیا قطیر

.است

 در گروه ماسۀ متوسط و پوستههای زیستی با352/2 میانگین
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Extended abstract
Introduction: During the past two decades, the attention has been paid to the role of biological crusts in dry and
semi-arid ecosystems. According to the roles of soil surface crusts in improving physical and chemical
characteristics, and lack of sufficient information on their inherent characteristics, this research can be useful in
understanding the mechanism of these crusts.
Materials and methods: The purposes of this study were investigating the physicochemical characteristics,
methods of measuring and computing of these characteristics for physical and biological soils crusts (lichens and
moss), studying the characteristics of soil erodibility index and their mutual relationship in the around Aji-Gol
lake located in Golestan province. In this study, after laboratory operations for determination of physicochemical
parameters, the soil erosion index using empirical relationships was considered. In order to compare the
physicochemical characteristics of physical and biological crusts (lichens and moss) in surface soil samples,
different levels of significance were investigated using environment package of R software. Based on ANOVA,
the differences between variables were considered in the three studied crusts (physical, lichen, and moss).
Results: The results of statistical tests for the soil particle erodibility index showed that there was no significant
difference between physical crusts–lichens (P≥0.05), but there were significant differences between the physical
crusts-moss and moss-lichens (P≤0.05).
Discussion and Conclusion: There were no significant differences among physicochemical characteristics of
organic carbon content, EC, aggregate stability, sorption and average particle diameter, and moss-lichen crusts
(P≥0.05). With regards to the size particles of the soil texture, there were significant differences among all the
particles of clay, silt, and sand belonged to 3 types of crusts (with the exception of moss and lichen in the clay(
(P≤0.05).
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