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تعیین شاخصهای کیفیت خاک در غرب شهر تهران با استفاده از
تحلیلهای آماری چند متغیره
کاظم نصرتی ،*1مونا مجدی

2

 -4دانشيار گروه جغرافياي طبيعی ،دانشکده علوم زمين ،دانشگاه شهيد بهشتی
 -2دانشآموخته کارشناسی ارشد ژئومورفولوژي ،دانشکده علوم زمين ،دانشگاه شهيد بهشتی
پذيرش مقاله4939/42/21 :
تأييد نهايی مقاله4931/9/21 :
چکیده
يکی از اهداف بنيادي در محيط شهر ،حصول اطمينان از وجود کيفيت باالي زندگی براي شهروندان توسط باال بردن
کيفيت محيط است ،جايی که ميزان آلودگی آن خطري بر سالمت انسان و ساير اجزاي سيستم بيولوژيک نداشته باشد.
در اين پژوهش غرب شهر تهران به عنوان منطقه مطالعاتی انتخاب و سه کاربري اراضی کشاورزي ،پارک و زمين باير در
اين محدوده شناسايی گرديد .از هر کدام از اين کاربريها به ترتيب  41 ،21و 21نمونه برداشت شد .پارامترهاي آهک،
 ،pHهدايت الکتريکی ،نيتروژن ،فسفر ،پتاسيم ،سديم ،کربن آلی ،بافت خاک ،وزن مخصوص ،درصد رطوبت اشباع و
ظرفيت آب قابل دسترس اندازهگيري شدند .نتايج آزمون تجزيه واريانس يک طرفه نشان داد که پارامترهاي کربن آلی،
نيتروژن ،سديم ،فسفر ،آهک و پتاسيم تحت تاثير کاربري اراضی است .در نهايت با استفاده از تحليل عاملی  5عامل با
مقادير ويژه بيش از يک و توجيه  %22/1واريانس بين دادهها انتخاب شدند .نتايج آزمون تجزيه واريانس امتيازهاي عاملها
بر اساس کاربري اراضی نشان داد که سه عامل از پنج عامل بدست آمده با کاربري اراضی تفاوت معنادار دارند .در نهايت
با استفاده از تحليل مازاد دادهها و تحليل توابع تشخيص ،مدل کيفيت خاک بر اساس متغيرهايی از اين سه عامل تعيين
شد که نتايج نشان داد متغيرهاي مواد آلی ،آهک ،pH ،فسفر ،وزن مخصوص و نيتروژن کل بيشترين ضرايب کانونيک را
به خود اختصاص دادهاند و بدينترتيب از عوامل موثر بر کيفيت خاکهاي مناطق شهري هستند.
واژههای کلیدی :تحليل تشخيص ،تحليل عاملی ،تحليل مازاد دادهها ،کاربري اراضی ،کيفيت خاک.

* -نويسنده مسئول12423312111 :

Email: k_nosrati@sbu.ac.ir
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مقدمه
(لمن و استاهر .)2112 ،درک بهتر ويژگیهاي
خاکهاي شهري به طور مبرم نياز به بررسی نقش
آنها در چرخه جهانی کربن و خدمات زيست
محيطی آنها براي جمعيت شهرنشين دارد (الل و
لورنز .)2113 ،شيندلبک و همکاران ( )2112با
هدف انتخاب مناسبترين شاخصها براي تعيين
کيفيت و سالمت خاک شهري بر اساس حساسيت
شاخص ،ارتباط با فرآيندهاي کارکردي خاک،
آلودگی خاک و هزينه و سختی نمونه برداري
مناسبترين شاخصها را براي تعيين سالمت
خاکهاي شهري انتخاب نمودند .پس از انتخاب
مناسبترين شاخصها ،سالمت خاک را در سه
منطقه شهري در نيويورک که شامل يک زمين
کشاورزي ،يک پارک شهري و يک منطقهي باير
میشد را مورد بررسی قرار دادند .الل و لورنز
( )2113دو شاخص کربن و نيتروژن که مهمترين
پارامترهاي تعيين کيفيت خاک به شمار میروند را
در مناطق شهري در نقاط مختلف دنيا با تاکيد بر
تاثيرات کاربري و مديريت اراضی شهري مورد
بررسی قرار داده و بر توانايی خاکهاي شهري از
جمله نگهداري مواد مغذي ،ترکيبات خطرناک و
تاثير بر کيفيت آب در ارتقاي کيفيت اکولوژي
شهري تاکيد میکنند .نتايج مطالعه بِير و همکاران
( )2114در خاکهاي شهري شهر روستوک آلمان
نشان داد که ميزان متفاوت کربن در خاکهاي
شهري در مقايسه با انواع مشابه طبيعی نشان
دهنده رفتار متفاوت بيوشيميايی کربن در برابر
ترکيبات خطرناک محيطی و فعاليتهاي ميکروبی
میباشد .بريدا و همکاران ( )2111نيز در مطالعه
خود در مناطق شرقی و مرکزي آمريکا به شناسايی
عاملهاي کيفيت خاک در يک مقياس منطقهاي،
مشخص کردن عاملهايی که با کاربري داراي
ارتباط معنادار هستند و انتخاب ويژگیهاي خاک

هيچ عنصر طبيعی وجود ندارد که با مداخله انسان
در حال حاضر و يا در آينده تحت تاثير قرار نگيرد.
ميزان اين تغييرات به ميزان مداخالت انسان و نيز
تاثيرپذيري سيستم فيزيکی بستگی دارد (سزباو و
ديويد .)2141 ،از اين منظر شهر ،به عنوان
بزرگترين تجليگاه انسان و فرآيندهاي انسانی در
راس تمامی فضاها قرار دارد و میتوان گفت امروزه
بيشترين تاثيرات انسان بر محيط ،در شهرها صورت
میپذيرد .به دليل اينکه انسانها به منظور تهيه
غذا ،آب و ديگر فرآوردههاي ضروري و خدمات به
زمين وابسته هستند ،کوچکترين تغييرات در
شرايط اکولوژيک که منتج از فعاليتهاي انسان در
محيطهاي شهري میباشد ،در نهايت سالمتی و
زيست انسانی را تحتتاثير قرار میدهد (آلبرتی،
 .)2115در بين تمامی عوامل درجه تاثير انسان را
میتوان به بهترين شکل بر روي خاک و پوشش
گياهی اندازهگيري نمود (سزباو و ديويد.)2141 ،
خاک ،در يک محيط شهري به طور مستقيم يا غير
مستقيم در سالمت ،محيط فيزيکی ،ادراک بصري
و کيفيت مناظر ،مسکن و همچنين منابع طبيعی
مشارکت دارد (ورسکاج و همکاران )2112 ،و
کيفيت آن را نمیتوان مستقيماً اندازهگيري نمود،
بلکه بايد آن را توسط اندازهگيري ويژگیها يا
خصوصيات خاک تعيين کرد .يکی از بهترين
راههاي بررسی کيفيت خاک و ارزيابی تاثيرگذاري
آن بر سالمت و کيفيت زندگی در شهرها ،مطالعه
آن در بستر کاربريهاي شهري میباشد .در مقايسه
با خاکهاي طبيعی ،خاکهاي شهري عمدتاً تحت-
تاثير فعاليتهاي انسانی شامل کاربريهاي تجاري،
صنعتی و استفادههاي مسکونی (شير و هيپل،
 )2115میباشد و فرآيندهاي طبيعی تاثير چندانی
بر تکامل آنها نداشته است ،ويژگیهاي خاکهاي
شهري تحت سيطره خاستگاه انسانی آنهاست
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کاربريهاي متفاوت شهري با استفاده از تحليلهاي
آماري چند متغيره میباشد.

در اين عاملها که میتوانند به عنوان شاخص
کيفيت خاک در مقياس محلی مورد استفاده قرار
بگيرند ،پرداختند .ورسکاج و همکاران ( )2112نيز
به بررسی کيفيت خاک در محيطهاي شهري
پرداخته و به معرفی کارکردهاي خاک ،شاخصهاي
کيفيت خاک ،کارکردهاي انتقالی خاک و کيفيت
خاک شهري پرداختهاند .نصرتی ( )2149با استفاده
از تحليل عاملی و تحليل تشخيص ،حساسترين
شاخصها به کيفيت خاک به منظور ارزيابی کاربري
در اراضی و فرسايش خاک در حوضه هيو و متعاقب
آن مقايسه ارزيابی کيفيت خاک با استفاده از نظر
کارشناسی بر منباي عاملهاي سطحی خاک و
شيوه مديريت اراضی را مشخص نمود .در تحقيقات
صورت گرفته در کشور مانند نويدي و همکاران
( ،)4922کرباسی و همکاران ( )4922و سامانی
مجد و همکاران ( )4921عمدتاً به پژوهش در زمينه
ارزيابی کيفيت خاک در اراضی کشاورزي پرداخته
و يا صرفاً برخی از آلودگیهاي محيطی مانند فلزات
سنگين اندازهگيري شده است و کمتر به تعيين
شاخصهاي کيفيت خاک شهري در ارتباط با
کاربري اراضی توجه شده است .لذا هدف از اين
پژوهش ،تعيين شاخصهاي کيفيت خاک در

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه :منطقه مورد مطالعه ،غرب
شهر تهران میباشد .با در نظر گرفتن ويژگیهاي
جغرافيايی و ژئومرفولوژيکی ،اين منطقه پتانسيل
باالتري نسبت به ديگر نواحی شهر تهران براي
توسعه فيزيکی آتی اين شهر دارا میباشد .همانطور
که در شکل 4قابل مشاهده است ،شهر تهران از
مناطق شمالی و شرقی محدود به ارتفاعات البرز
میباشد و در جنوب نيز به دشتهاي مرکزي ايران
منتهی میگردد و توسعه فيزيکی شهر تهران به
سمت غرب از گسترش چشمگيرتري برخوردار می-
باشد .منطقه مورد بررسی  3منطقه از مناطق
22گانه واقع در غرب شهر تهران را در بر میگيرد
که شامل مناطق دو ،پنج ،نه ،ده ،هفده ،هجده،
نوزده ،بيست و يک و بيست و دو میگردد .منطقه
مورد بررسی مساحتی در حدود  221کيلومتر مربع
را دربرمیگيرد (شکل.)4

412

تعيين شاخصهاي کيفيت خاک در غرب شهر تهران 419 ................................................................................................

شکل  :4موقعيت منطقه مورد مطالعه و پراکندگی نقاط نمونهبرداري

با مبنا قرار دادن کاربريهاي کشاورزي ،پارک و باير
و پراکندگی آنها در شيبها ،جهتها و ارتفاعات
مختلف در سطح شهر تهران و همچنين مدنظر قرار
دادن تقسيمات مناطق شهري ،تعداد  51نمونه که
از پراکنش فضايی مناسبی برخوردار باشند انتخاب
و نمونهبرداري شدند .به ترتيب  21 ،21و  41در
کاربريهاي کشاورزي ،اراضی باير و پارکها به وزن
يک کيلوگرم از عمق  21-1سانتیمتري خاک
برداشت شد .در هر نقطه به منظور محاسبه وزن
مخصوص ظاهري با استفاده از رينگ مخصوص
نمونهبرداري به حجم  12سانتیمتر مکعب،
نمونههاي دست نخورده نيز برداشت گرديد .در هر
برداشت اطالعات مکانی و ارتفاعی مربوط به نقطه
نمونهبرداري شده توسط دستگاه  GPSثبت گرديد.
در آزمايشگاه ،بافت خاک از طريق روش هيدرومتر
تعيين گرديد (کروستچ .)2112 ،ظرفيت رطوبت
اشباع و همچنين آب در دسترس از تفاضل وزن گل
اشباع ،قبل و بعد از خشک کردن آن در آون بدست
آمد .وزن مخصوص ظاهري با استفاده از برداشت

نمونهبرداری و تجزیه آزمایشگاهی :در نواحی
شهري بيشترين اراضی داراي کاربريهاي مسکونی،
تجاري ،صنعتی و غيره هستند که توسط مواد
ساختمانی ،خاکهاي شهري را میپوشانند .تنها
کاربريهايی که در آنها خاک توسط مواد مصنوعی
و ساختمانی و يا نخالههاي ساختمانی پوشانده
نشده است سه کاربري کشاورزي ،اراضی باير و
پارکها میباشند که مناسبترين کاربري با هدف
مطالعات خاک محسوب میشوند .در شهر تهران
اين سه کاربري وسعتی معادل با  21درصد يا يک
سوم از کل منطقه مطالعاتی را در بر میگيرند .با
در نظر گرفتن وسعت منطقه مطالعاتی (221
کيلومتر مربع) سعی شد تا نمونهها از پراکنش
مناسبی در سطح منطقه برخوردار باشند .عليرغم
اينکه انواع گوناگونی از طرحها براي نمونهبرداري
موجود است ،عموماً تنها دو نوع اصلی تصادفی و
سيستماتيک در علوم خاک و زمين مورد استفاده
قرار میگيرد )کارتر .)4339 ،نمونهبرداري در اين
پژوهش از روش تصادفی-سيستماتيک استفاده شد.
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متغيره ،دادهها بايد هموزن (استاندارد) گردند .در
تمام روشهاي چند متغيره آماري دادههاي مورد
استفاده ،استاندارد (داراي ميانگين صفر و واريانس
يک) شدند .در بررسی تجزيه واريانس دادهها ،پس
از نرمال نمودن دادههاي داراي چولگی پراکنش،
آزمون واريانس ( )ANOVAبا طرح کامال تصادفی
روي دادهها انجام گرفته و ميانگين دادهها با آزمون
دانکن مقايسه گرديدند .به منظور ارزيابی و ارايه
مدل و يا شاخص مناسب کيفيت خاک ( )SQIاز
روش بريدا و همکاران ( )2111و نصرتی ()2149
استفاده شد .در اين روش با استفاده از آزمونهاي
تحليل عاملها و تجزيه مولفههاي اصلی ،تحليل
تشخيص توابع و آناليز مازاد داده ،شاخص کيفيت
خاک را محاسبه مینمايد .ابتدا همبستگی متغيرها
مورد بررسی قرار گرفته و بر اساس تحليل عاملها
و تجزيه مولفههاي اصلی فاکتورهاي مختلف بر
اساس مقادير ويژه تعيين گرديد .امتيازات هر يک
از عاملها بر اساس توابع خاک مانند کاربري اراضی
تعيين شد و با آزمون تجزيه واريانس مورد تحليل
قرار گرفت .در مرحله بعد با استفاده از آزمونهاي
تحليل تشخيص توابع و آناليز مازاد داده مهمترين
عامل و ضرايب آنها تعيين شد .همچنين با تکرار
اين آزمونها مهمترين متغيرهاي موثر بر کيفيت
خاک و ضرايب آن شناخته شد و در نهايت مدل
کيفيت خاک تعيين شد .تمامی روشهاي آماري
چند متغيره با استفاده از نرم افزار SPSS IBM 19
(اِسپیاِساِس )2115 ،صورت گرفت.

نمونههاي دست نخورده بوسيله رينگ نمونهبرداري،
تعيين حجم نمونه و سپس تقسيم آن بر وزن نمونه
اندازهگيري شد pH .و  ECبوسيله دو دستگاه pH
متر و  ECمتر حاصل گشت .نيتروژن کل ()TN
بوسيله روش کجدال تعيين شد (راترفورد)2112 ،
و کربن آلی خاک ( )SOCاز طريق روش والکی-
بلک اندازهگيري شد (ميالواراپو.)2141 ،
مقدارآهک موجود در خاک با استفاده از طريق
انحالل اسيدي و اندازهگيري گاز دياکسيدکربن
آزاد شده بدست آمد .ميزان سديم و پتاسيم با
استفاده از عصاره  4:4خاک با استفاده از دستگاه
فليم فوتومتر بدست آمد (هالد .)4312 ،اندازهگيري
فسفر به روش اسپکتروفتومتري انجام گرفت
(ديآنجلو و همکاران.)2114،
تحلیلهای آماری چند متغیره :با توجه به اينکه در
اين تحقيق به طور عمده در تمام مراحل
بررسیهاي آماري از تکنيکهاي آماري چند
متغيره مانند تحليل عاملها ،تجزيه مولفههاي
اصلی ،تحليل تشخيص توابع ،تحليل مازاد داده ،و
همبستگی استفاده گرديد ،لذا پيش از انجام هر يک
از آنها ابتدا فرضهاي مرتبط با نوع آزمون براي
تمام دادههاي مورد استفاده انجام شد .آزمون
کلموگروف-اسميرنوف براي آزمودن نکويی برازش
دادهها به توزيع نرمال استفاده شد .به منظور بررسی
تناسب و کفايت دادهها براي تحليل عاملی از
آمارههاي کيزر-مير-الکين و بارتلت استفاده شد.
 KMOمعياري از کفايت نمونهبرداري است که
صالحيت کاهش دادهها به گروههاي کوچکتر را
تعيين میکند .آماره کرويت بارتلت نشان میدهد
که آيا ماتريس همبستگی ،يک ماتريس همسان و
واحد است ،که غيروابستگی متغيرها را نشان
میدهد .مقادير بسيار کوچک (کمتر از )1/15
بيانگر اين است که روابط معنیدار بين متغيرها
وجود دارد .همچنين قبل از تحليلهاي آماري چند

نتایج
ويژگیهاي پارامترهاي مورد بررسی تحت عنوان
شاخصهاي آماري توصيفی در جدول  4به طور
خالصه به نمايش درآمده است .حداقل و حداکثر
مقادير اندازهگيري شده ،ميانگين ،انحراف از معيار
و واريانس پارامترها را میتوان در اين جدول
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با استفاده از آزمون کلموگروف-اسميرنوف بررسی
شد بدين صورت که اگر  Pکمتر از  1/15باشد
دادهها نرمال نمیباشند و در غير اين صورت نرمال
محسوب میگردند (شکل .)2

مشاهده و مورد بررسی قرار داد .همانطور که در
جدول مالحظه میگردد  ECبا  191/14و پس از
آن سديم با  23/41داراي باالترين ميزان انحراف
معيار میباشند .نرمال بودن دادهها در اين بررسی

جدول :4شاخصهاي توصيفی متغيرهاي اندازهگيري شده در منطقه مطالعاتی
خصوصیات

حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف معیار

واریانس

آهک)(g kg−1

2/9

411/2

21/51

92/24

4111/99

نيتروژن کل)(g kg−1

1

2/13

4/24

4/91

4/2

2/1

2/2

2/39

1/21

1/11

pH
−1

(S m ) EC

2/2

4221

121/25

191/14

42525

فسفر)(g kg−1

1/9

4/9

1/51

1/42

1/19

پتاسيم)(g kg−1

2/1

39/1

42/25

42/14

921/95

کربن آلی)(g kg−1

9/1

99/2

2/12

1/51

12/24

سديم)(g kg−1

1

911

21/31

23/41

2315

شن()%

21/1

21/1

54/42

42/3

411/14

رس()%

44/2

12/2

22/45

2/53

52/15

1/2

51

21/29

3/53

34/32

سيلت()%
−3

وزنمخصوص) (Mg m

1/2

2/2

4/54

1/23

1/13

درصد اشباع()%

41/5

411

11/22

49/53

421/12

آب قابل دسترس

22/5

511

229/3

12/35

1141

C/N

1/12

94

2/22

1/54

21/99
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شکل  :2نمودارهاي توزيع نرمال دادههاي اندازهگيري شده در کاربريهاي اراضی
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مخصوص و پتاسيم را شامل میگردد ،بيشترين
ميزان واريانس توجيه شده به ميزان  %25/44را دارا
میباشد ،اين عامل همچنين در نتايج حاصل از
آزمون تحليل تشخيص بيشترين ضريب را بدست
آورد (جدول  .)1عاملهاي بعدي نيز به ترتيب،
 2/23 ،41/33 ،43/19و  2/53درصد واريانس را
توجيه مینمايند .پس از مشخص شدن عاملها و
پارامترهاي آنها بر اساس متغير کاربري اراضی،
آزمون تجزيه واريانس به منظور مشخص شدن
معنی داري امتيازهاي هر عامل بر اساس کاربري
اراضی انجام گرفت .آزمون تجزيه واريانس بر اساس
کاربري اراضی روي  5عامل فوق نشان داد که
عاملهاي  1 ،4و  5داراي تفاوت معنا داري در
سطح  1/15با کاربري اراضی هستند .بنابراين
پارامترهاي اين عاملها براي تحليلهاي بعدي
حفظ و پارامترهاي ساير عاملها حذف شدند.
آناليز مازاد داده و تحليل توابع تشخيص  1عامل
مورد بررسی نشان داد که ضرايب کانونيک توابع
تشخيص بيش از  25درصد واريانس را توجيه
مینمايند .ضرايب حاصل از اين آناليزها در رابطه 4
نشان داده شده است.
رابطه )4

نتايج حاصل از آزمون تحليل واريانس يکطرفه بر
اساس کاربري اراضی در جدول  2نشان داده شده
است .پارامترهاي کرين آلی ( ،)SOCوزن
مخصوص ،نيتروژن کل ( )TNو آهک داراي
بيشترين معنیداري تحتتاثير کاربري اراضی
میباشند يعنی اين متغيرها داراي اختالف معنیدار
بين انواع کاربريها میباشند و میتوان گفت
کاربري اراضی موجب تغييرات متغيرهاي کيفيت
خاک شده است.
در صورتی که ميان خصوصيات خاک همبستگی
وجود نداشته باشد ،شناسايی عامل يا عاملهاي
اصلی امکانپذير نخواهد بود .چنانچه ويژگیها با
يکديگر همبستگی بااليی داشته باشند میتوان اين
ويژگیها را در يک عامل بر اساس الگوي همبستگی
گروهبندي نمود (بريدا و همکاران.)2111 ،
همانطور که در جدول  9قابل مشاهده است ،کربن
آلی و نيتروژن کل خاک ،با ديگر پارامترها و با
يکديگر داراي همبستگی بااليی میباشند.
همبستگی مثبت کربن و نيتروژن در باالترين ميزان
( )r=+1/212قرار دارد و باالترين همبستگی منفی
نيز ميان پارامترهاي ماسه و سيلت ( )r= -1/24و
ماسه و رس ( )r= -1/12مشاهده شد .انجام تحليل
عاملی بر دادههاي ويژگیهاي خاک باعث ايجاد 5
عامل با مقادير ويژه بيش از يک شد .اين  5عامل
در مجموع  22/12درصد واريانس بين دادهها را را
توجيه مینمايند .بنابراين در تجزيه و تحليل
عاملها از خصوصيات اين  5عامل استفاده میشود
(جدول .)1در نهايت ،مقدار بار يا وزن ويژه عاملها
با استفاده از روش تجزيه مولفههاي اصلی تعيين
گرديد .بار عاملها به صورت قوي ،متوسط و ضعيف
به ترتيب براساس مقادير عددي بيش از ،1/25
 ،1/25-1/5و کوچکتر از  1/5طبقه بندي میشوند.
در جدول  1ميزان بار هر عامل قابل مشاهده است.
عامل اول که پارامترهاي کربن نيتروژن کل وزن

)عامل ) – 1/232 (2عامل Y1= -1/233(4
+1/139
)5عامل( ) – 1/111عامل ) +1/132 (1عامل (9

ضريب کانونيک براي عامل اول که شامل مواد آلی
و نيتروژن کل خاک است به ترتيب حدود ،3 ،1
 ،4/5و  4/5برابر ضريب عاملهاي ديگر است .نتايج
به دست آمده از طريق تجزيه واريانس امتيازهاي
حاصل از تحليل توابع تشخيص تاييد مینمايد که
تغييرات و اهميت اين عاملها کمتر از عامل
بيوشيميايی میباشد و اين عاملها شاخصهاي
مناسبی براي ارزيابی وضعيت مناطق تحت تاثير
کاربري اراضی شهري نمیباشند.
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Y2 = (CaCO3 × 1/21) + (pH×1/541) -

)(P×1/19
+ (K×1/151) - (OC×1/24) +
)(Na×1/112
 )+ (BD×4/51) - (TN×1/43)(EC×1/114
با توجه به شاخص کيفيت خاک ( )SQIحاصل براي
کاربريهاي مختلف و با توجه به شکل  2کاربري
پارک داراي کيفيت خاک خوب ،کاربري باير
متوسط و کاربري کشاورزي داراي کيفيت خاک
ضعيف میباشد.

آناليز مازاد داده و تحليل کانونيک توابع تشخيص
بر خصوصياتی که در عاملهاي اول ،چهارم و پنجم
مشارکت دارند انجام گرديد و نشان داد که کربن
آلی خاک ،فسفر و وزن مخصوص ظاهري داراي
بيشترين ضرايب کانونيک بوده و مهمترين
خصوصيات خاک در تفکيک مناطق تحت کاربري
اراضی شهري میباشند (رابطه.)2
رابطه )2

جدول  :2نتايج حاصل از تجزيه واريانس يکطرفه بر اساس سه نوع کاربري اراضی

جدول :9همبستگی خطی ميان پارامترهاي مورد بررسی
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 TNنيتروژن کل P ،فسفر K ،پتاسيم OC ،کربن آلی Na ،سديم BD ،وزن مخصوص SP ،درصد رطوبت اشباعASW ،

ظرفيت نگهداري آب C/N ،نسيت کربن به نيترووژن :* ،معناداري همبستگی در سطح  :** ،1/15معناداري همبستگی
در سطح 1/14
جدول :1نتايج تحليل عاملی با استفاده از واريماکس متعامد چرخشی
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شکل :9مقايسه ميانگين شاخص کيفيت خاک در کاربريهاي اراضی مختلف (حروف مشابه بيانگر عدم تفاوت معنی دار
بين کاربريهاست).

واريانس يکطرفه ،شيندلبک و همکاران ( )2112نيز
در بررسیهاي خود بر روي خاک شهري در منطقه
نيويورک در سه کاربري باير ،کشاورزي و پارک
شهري نتيجه گرفتند که کيفيت خاک شهري تحت
تاثير کاربري اراضی قرار دارد .مهمترين پارامترهاي
تاثيرگذار بر کيفيت خاک در غرب کالن شهر تهران
با در نظر گرفتن نتايج حاصل از شاخص کيفيت
خاک پارامترهاي حاصل از فعاليت انسان میباشد.
اين پارامترها بويژه در ارتباط با تغييرات کاربري
اراضی بسيار تاثيرگذار بوده و به عنوان حساسترين
ويژگیها به منظور ارزيابی کيفيت خاک در سطح
شهر تهران در کاربريهاي کشاورزي ،باير و جنگل
دست کاشت شناخته میشوند .خاکهاي شهري به
طور بالقوه میتوانند مقادير باالي کربن آلی خاک
را در خود ذخيره کنند و بنابراين در کاهش روند
افزايشی دياکسيد کربن اتمسفر مشارکت دارند.
ميزان کربن آلی موجود در خاک به مواد مادري
خاک و کاربري اراضی بستگی دارد (الل و لورنز،

نتیجه گیری
نتايج بدست آمده حاصل از همبستگی خطی با
نتايج بريدا و همکاران ( )2111که به بررسی
منطقهاي کيفيت خاک پرداختند مشابهت دارد .در
نتايج بدست آمده اين مطالعه نيز باالترين
همبستگی مثبت ميان کربن و نيتروژن و باالترين
همبستگی منفی ميان ماسه و سيلت مشاهده شده
است .نتايج مشابه همچنين در مشاهدات شاکال و
همکاران  2111نيز حاصل شده است .نصرتی
( )2149نيز چنين نتايجی را گزارش کرده است.
مواد آلی خاک که بوسيله ميزان کربن کل و
نيتروژن کل تعيين میگردد مهمترين شاخصهاي
تعيين کيفيت خاک میباشند (دالل و ماير.)4321 ،
تغيير در ميزان کربن و نيتروژن خاک تنها براي
تعيين کيفيت خاک و توليدات زيست محيطی مورد
استفاده نيست بلکه به منظور درک ميزان تاثيرات
چرخههاي کربن و نيتروژن بر تغيير اقليم جهانی
نيز ضروري است (ژائو .)2113 ،در ارتباط با تجزيه
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وزن مخصوص که از اين ميان پارامترهاي سديم و
 ECمیتواند ناشی از استفاده از ترکيب نمک و شن
در نواحی شهري در ذوب برف و يخبندان در
زمستانها باشد .همچنين فسفر و  pHاز جمله
پارامترهاي شيميايی تحتتاثير استفاده از پساب در
آبياري فضاي سبز باشد .فسفر نيز در ميان
کاربريهاي مورد بررسی در کاربري پارک و
کشاورزي داراي بيشترين ميزان است .اين اختالف
در ميزان فسفر در کاربريهاي مختلف معنیدار
نمیباشد و علت آن را میتوان در استفاده از
کودهاي حاوي فسفر و کمپوست جستجو کرد.
ديگر پارامتر شيميايی تاثيرگذار بر کيفيت خاک در
غرب شهر تهران و مناطق مورد ارزيابی در اين
پژوهش  pHخاک است .به دليل اينکه  pHبسياري
از ارتباطات شيميايی و بيولوژيکی را متاثر میکند،
به طور قطع و دقيق نمیتوان گفت کدام فرآيند
خاک به طور مستقيم توسط آن تحتتاثير میباشد
اما قطعاً بر ظرفيت توليد خاک تاثيرگذار استpH .
خاک تقريبا در هر نوع ارزيابی کيفيت خاک ديده
میشود (شواِنهولتز .)2111 ،وزن مخصوص نيز از
جمله پارامترهاي فيزيکی موثر بر تغييرات کيفيت
خاک شهر تهران میباشد که فشردگی در اثر
فرسايش در زمينهاي باير و استفاده از فضاي سبز
موجب افزايش وزن مخصوص ظاهري گردد.

 .)2113استفاده از کودهاي شيميايی در نواحی
کشاورزي و کامپوزيتها براي بهبود رشد فضاي
سبز در پارکها و آبياري زمينها با استفاده از
فاضالبهاي شهري از ديگر عواملی است که در
شهرها کيفيت خاک را دگرگون میسازد .گريموند
و همکاران ( )2112نتيجه گرفتند که افزايش
دياکسيد کربن در منطقه حومه شهر شيکاگو از
اکوسيستمهاي کشاورزي و طبيعی باالتر است که
منبعی براي کربن به شمار میرود .طراحی نواحی
شهري تاثير بسزايی بر نگهداري کربن و نيتروژن و
چرخه آنها دارد (الل و لورنز ،)2113 ،که میتواند
منجر به کاهش و يا افزايش اين دو پارامتر در
محيطهاي شهري گردد .ميزان پايين کربن آلی و
نيتروژن کل در زمينهاي بايرکه به مدت طوالنی
اقدامات بهبود دهنده خاک و فعاليتهاي انسانی در
آنها صورت نگرفته است به عنوان شاهدي از ميزان
پايينتر سيب کربن و نيتروژن در خاک شهر تهران
دارد .در واقع کاربري کشاورزي به طور طبيعی
ميزان ذخيره کربن را که به طور طبيعی در خاک
وجود داشته يا ترسيب پيدا کرده است کاهش
میدهد که به منظور جبران آن از کودهاي حاوي
کربن و نيتروژن در اين زمينها استفاده میگردد.
آبياري اراضی کشاورزي جنوب تهران بوسيله
فاضالب نيز منجر به افزايش کربن و نيتروژن در اين
زمينها میگردد .در اين زمينه پيشنهاد میگردد
اقداماتی در زمينه ترسيب کربن و نيتروژن در
خاکهاي شهري صورت گيرد .پس از کربن و
نيتروژن مهمترين پارامترهاي تعيين کيفيت خاک
با استفاده از تحليلهاي آماري انجام گرفته ،عبارتند
از :پارامترهاي شوري (سديم و  ،)ECفسفر pH ،و

تقدیر و تشکر

هزينههاي اين تحقيق توسط معاونت پژوهشی
دانشگاه شهيد بهشتی و حمايتهاي علمی و
پژوهشی مرکز مطالعات شهرداري تهران تامين
شده است که تشکر و قدردانی میگردد.
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