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Abstract
In this research, a primary and basic soil production
model was utilized. This model has considered soil
formation in a landscape conditioned by a digital
elevation model. The model demonstrated the application
in quantifying pedogenesis. The model stated the
changes in soil thickness with respect to time duration; it
depends on physical weathering rate of rock, the loss due
to chemical weathering and transport of the soil through
erosion. The rate of physical weathering or lowering of
the bedrock surface is represented by an exponential
decline with soil thickness. The movement of materials
in the landscape was characterized by diffusive transport,
leaching and dissolution. Dissolvation, authigenesis and
hydration of soil were considered as losses by chemical
weathering. The model was solved numerically using
finite difference approach and applied to a digital
elevation model. The obtained results showed that the
soil thickness is highly related to the profile curvature.
The effect of climate, rock type and land management
were presented by different combinations of weathering
rate and erosive diffusivity. The model also exhibits the
characteristics of a nonlinear dynamic system.
Simulation of soil development in Qazvin plain for
different time scales was illustrated. Finally, results
showed promising progress in evaluation of quantitative
pedogenesis.
Keywords: Digital Elevation Model, Exponential
Decline, Landscape, Pedogenesis, Quantitative Analysis,
Soil Production.
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 كي،در اين مطالعه

 اين مدل به بررسي.چشمانداز در منطقه قزوين مورد بررسي قرار گرفت
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مقدمه و کلیات

كه موقت ًاًا جايگزين مدلهای ديگر شده و آنها تش يك ل

خاك ،منبعي غير تجديدشونده در مدت طول عمر
یباشد ،به همين جهت بايد از آن حفاظت
انسان م 
تهای كشاورزي و
شود .شيوه استفاده از زمين ،فعالی 
تغ يي رات اقليمي در مقياس جهاني در تكامل خاك
تأثیر دارند .ارزيابي فرايند تش يك ل خاك ،به عنوان

فضا يي

یکنند.
خاك را در مقياس كاتنا برآورد م 

تاريخچه تش يك ل خاك ،پدیدهای قابل مشاهده
یباشد و وجود آن فقط میتواند راهنماي رويداد
نم 
حقيقي عوارض پدولوژ كي

باشد ( Minasny and

 .)McBratney, 2016خاك شناسان با استفاده از اين

پاسخي به افزايش مشكالت زيست محيطي ،يكي از

ینمایند.
اثرات ،تاريخچه تش يك ل خاك را مدلسازي م 

یباشد
مهمترین مسائل در علم خاك شناسي م 

بنابراين ،مدل سازي تش يك ل خاك طي زمان میتواند

( .)Mehraban Rad et al., 2012چنانچه بخواهيم

امكان بررسي كمي اين تاريخچه را فراهم نمايد .با

تهای تاثيرگذار بر تكامل خاك (از جمله
فعالی 

توجه به مسائل ذكر شده ،هدف از اين پژوهش

تهای كشاورزي) را با حفاظت خاك توأم
فعالی 

بررسي ارتباط بين پدوژنز و چشم انداز زمين و

تها و تغ يي رات زيست
نمائيم ،بايستي تأثیر اين فعالی 

چگونگي روند تغ يي رات خاك در طول زمان در منطقه

محيطي را بر تكامل خاك بررسي نموده و در صورت

قزوين ،و همچنين ارائه كي

مدل جبري مقدماتي

امكان بوسيله مدلسازي ،تش يك ل و تكامل خاك را

براي توليد خاك در مقياس كاتنا در كي

چشم اندار

پيشبيني كنيم (.)Minasny and McBratney, 2006

مشروط توسط كي

ید هد
مدل سازي كمي فرايندها به ما اين امكان را م 

یباشد.
و شرح كاربرد مدل در كمي كردن پدوژز م 

تهای بشر و تغ يي رات اقليم
تا اثرات درازمدت فعالی 

مدل ديجيتال ارتفاعي در دو بعد

فرآیند پژوهش

را بر خاك و چشم انداز زمين ارزيابي نمائيم .به

مدل تش يك ل خاك در چشم انداز ،بر اساس مطالعات

عالوه ،با استفاده از مدل سازي ،درك بهتري از روابط

 Minasnyو  1002 ، 1999 ( McBratneyو  )6002در

یآید .در دهههای
خاك و چشم انداز زمين به دست م 

نظر گرفته شد .اين مدل بر اساس تعادل جرم است و

اخير ،استفاده از تکنیکهای كمي تجربي براي تخمين

تغ يي رات در ضخامت خاك در طول زمان به برخي

یباشد
خاك ،رو به گسترش م 

فرآيندها شامل هوازدگي فيز يكي سنگ بستر ،از بين

(.)McBratney et al., 2003; Malone et al., 2017

رفتن مواد خاك به دليل هوازدگي شيميا يي  ،و انتقال

دليل اين امر امكان تخمين اين مدلها در دامنهای

خاك به واسطه فرسايش ،بستگي دارد ( Minasny

وسيع از مشكالت زيست محيطي و مديريتي اراضي

 .)and McBratney, 1999اين تغ يي رات در فرم ساده

یباشد .اما با اين حال ،مدل سازي تش يك ل خاك
م

یباشد:
رياضي به شرح زير م 

یهای
ویژگ 

بسيار مشكل است ،زيرا خاك كي

ماده بسيار پيچيده

جريان خروجي  -جريان ورودي  +هوازدگي = تغ يي ر

با اثرات متقابل بين آب ،مواد غير آلي و مواد آلي

در ضخامت خاك

م
یباشد .براي حل اين مشكل Minasny ،و

مدل ارائه شده ،چشم انداز منطقه قزوين را با ارتفاع

 ،)1002(McBratneyراه حل ديگري ارائه دادند كه

سطح خاك  ،zضخامت خاك  hو حدفاصل سنگ و

در برگيرنده مدل مقدماتي جبري (مكانيست كي ) است،
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خاك  ،eدر طول محور مختصات  Xو  Yدر نظر
یگیرد (شكل .)1
م

در معادله  3بيان شده است

:)1999

( Minasny and McBratney,
���

(معادله + 𝐷 �� � )3

�� 𝑟𝜌
�� 𝑠𝜌

=−

�ℎ
��

معادله  3نشان م 
یدهد كه توليد سنگپوشه (براي h
گتر كه معرف پوشش ضخیمتر است) ،به آهنگ
بزر 
هوازدگي (براي كاهش جنبه هوازدگي سنگ بستر )e
و مواد حذف شده ،بستگي دارد .بخش آخر عبارت
شكل  :1مدل ساده شده تش يك ل خاك در كي

چشم انداز [ :zارتفاع از سطح :h ،ضخامت خاك :e ،حدفاصل

بين خاك و سنگ بستر ،در راستاي محور افقي )Minasny and McBratney, 1999( ]x
Fig 1: Simplified model of soil formation in a landscape

تش يك ل خاك بستگي به آهنگ در هم شكستگي يا
هوازدگي مواد اوليه اليه زيرين تحت فرآيندهاي
فيز يكي  ،شيميا يي و بيولوژ يكي دارد .تغ يي رات در باال
آمدگي خاك شامل تغ يي رات در ضخامت خاك،
هوازدگي سنگ بستر و هوازدگي خاك نسبت به دوره
یباشد .پارامترهاي مؤثر در باال آمدگي خاك
زماني م 
به صورت معادله  1تعريف میشوند:
(معادله

= −𝛻𝑞 )1

��
��

×

𝑟𝜌
𝑠𝜌

+

��

�� :آهنگ هوازدگي سنگ بستر،
 :hضخامت خاك،
��
(

�
��

بردار مشتق جزئي

از انتقل مواد خاك : q ،چگالي شار :𝜌𝑠 ،چگالي
خاك و 𝑟𝜌 :چگالي سنگ Heimsath .و همكاران
( ،)1002پيشنهاد كردند كه آهنگ هوازدگي فيز يكي

سنگ بستر ،به طور نما يي با افزايش ضخامت خاك
كاهش مي يابد (معادله :)2
(معادله )2

كه  p0پتانسيل (يا مقدار ماكزيمم) آهنگ هوازدگي
ثابت

تجربي است .كاهش آهنگ هوازدگي با افزايش
ضخامت خاك متناسب است با كاهش نما يي

دامنه

دما با افزايش عمق زير سطح خاك و همچنين كاهش
نما يي

( ،) 977 1مدل ضخامت بحراني را به صورت تابع به

یکند:
شكل يكي از دو معادله زير تشريح م 
(معادله  )4براي )=p0(1+k1h/hc – h2/h2c

يا

(معادله  )5براي

)=p0k1 exp(hc-h

��
��

h≤hc

��
��

h>hc

كه پارامترهاي اين معادالت عبارتند از:
یکند زماني كه بزرگتر از
نسبي هوازدگي را تع يي ن م 
 hcباشد در مقايسه با سنگ .به عنوان جايگزين hc ،تا
یکند كه فرآيند هوازدگي را
به پیوستهای را بيان م 
یکند:
تشريح م 
(معادله

= (p0[exp(-k1h) – exp(-k2h]+pa))6

��
��

كه  k1ثابت نرخ هوازدگيست زماني كه  ،h≤hcو k2

آهنگ هوازدگيست زماني كه  hc=hو  paآهنگ
هوازدگي در شرايط پايدار است با شرط .k1<k2

)∂e/∂t= -p0 exp(-kh

سنگ بستر (بر حسب متر در سال) و  ،kكي

یدهدAhnert .
كه شيب منحني  𝝏𝝏 2z/𝝏𝝏x2را نشان م 

 :hcضخامت بحراني :k1 ،ثابت هوازدگي كه بزرگي

�ℎ

�
��)= ∇ :اپراتور  ،Delكي
+

مدل باال ،تابع قابليت انتشار ( )Dو مشتق دوم است

کهای
در مقدار ميانگين نفوذ آب براي خا 

داراي زهكشي آزاد .تابع قابليت انتشار و شيب انحنا

ضخامت بحراني زماني كه هوازدگي بهينه شده است
یشود:
و به صورت زير بيان م 
��
��

) (��

(معادله )7
����−

= 𝑐ℎ

منطقه مورد مطالعه به مساحت تقريبي  00 0 85هكتار،
֯  49و َ  10تا ֯֯֯  50و َ
در محدوده طول جغرافيا يي ֯ ֯

֯  35و  َ 20تا ֯֯֯  36و
 93شرقي و عرض جغرافيا يي ֯ ֯
 َ 30شمالي بود ،كه شامل دشت مركزي قزوين و
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یباشد .حداقل ارتفاع
ارتفاعات شمالي و جنوبي آن م 

یباشد .همچنين از مقاالت ديگر در
آوري شده م 

منطقه مورد بررسي  1290متر در دشتها و حداكثر

دسترس به دست آمده است و براي بدست آوردن

متر در کوهها ،بود .بررسي ميداني و

مقادير واقعي روي مدل آزمايش شده است .فرض

 0001نقطه نمونه با استفاده از

یباشد و مواد
سيستم بسته م 

آن

1475

موقعيت جغرافيا يي

شد كه شبيه سازي كي

 GPSثبت شد .سپس ،از ادغام نقشههای خاك ،زمين

یتوانند به خارج از سيستم منتقل شوند .اين مسئله
نم 

شناسي و توپوگرافي 50 ،واحد توپوگرافي در منطقه

یکند .همچنين فرض شد كه
تعادل جرم را تضمين م 

شد .نقشههای توپوگرافي با

شبيه سازي در منطقهای انجام شده است كه مواد

استفاده از  ،AutoCAD Civil 3Dنسخه  2010و

اوليه ،اقليم و تأثير ارگانیسمهای كي نواختي دارد.

 Arcview GIS softwareرقومي شدند.

مهمترين فاكتورهاي متغير ،توپوگرافي و زمان بودند.

در اينجا ،ضخامت اوليه خاك با پوشش نازك

نتايج و بحث

مورد مطالعه شناسا يي

يمتر فرض شد ،چرا
كي نواخت خاك حدود  10سانت 

یرسد كه خاك در درهها نسبت به امتداد
به نظر م 

كه اطالعاتي در مورد شرايط خاك اوليه در دسترس

درهها ضخیمتر است كه به دليل فرض انتقال پخش

نبود .بنابراين ،ضخامت اوليه كه منطبق بر تابع خطي

یباشد .ضخامت خاك
كي نواخت در امتداد منطقه م 

شيب يا انحراف (منحني) بود ،نقطه شروع خوبي بود.

قوي ًاًا با انحنا همبستگي دارد .تأثير اقليم نوع سنگ و

در اين بين ،رابطهای بين توپوگرافي و ضخامت خاك

مديريت زمين از طريق تر يك بات متفاوت آهنگ

یگرفت.
وجود دارد كه بايد حتم ًاًا مدنظر قرار م 

هوازدگي و پخش فرسايشي تشريح شده است .اين

بنابراين ،با شروع از ضخامت خاك كي نواخت ،ضعف

مدل همچنين مشخصههای كي

سيستم دينام يكي غير

فرض خود را به حداقل رسانديم .پارامترهاي مدل

یدهد (شكل  .)2اين مدل با استفاده
خطي را نشان م 

مورد استفاده در محاسبه و اجراي اين شبيه سازي ،در

از معادله  6با  k2=6m ،p0=0/ 25 mmy-1و mmy-1

جدول  1به طور خالصه بيان شدهاند.
جدول  :1پارامترهاي مورد استفاده در مدل به كار رفته در مطالعه

Table 1: Parameters used in the model used in the study
پارامتر

مقدار

( Dمترمربع در سال)

0/3000

( p0ميلي متر در سال)

0/ 25

( paميلي متر در سال)

0/ 05

( k1در ميلي متر)

4

( k2در ميلي متر)

6

𝑟𝜌 ( يك لوگرم در مترمكعب)

2600

𝑠𝜌 ( يك لوگرم در مترمكعب)

1300

فرض شد كه چگالي سنگ و خاك و قابليت انتشار
( )Dاز ديدگاه زمان و فضا ثابت هستند .مقادير اين
پارامترها بر پايه بررسي ميداني منطقه مورد مطالعه و
نتايج تجربي یافتههای آزمايشگاهي نمونههای جمع

 pa =0/ 05با ضخامت بحراني  hcدر  20 cmبه دست
آمده است.
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شكل  :2مدل تابع هوازدگي خاك در چشم انداز قزوين

Fig 2: Model of weathering function in the Qazvin landscape

شكل  ،3تكامل تدريجي ضخامت خاك در منطقه بعد

تها تغ يي رات ضخامت خاك به دليل
یدهد .در دش 
م

از  00003 ،00002 ،00001 ،0005 ،0001سال شبيه

تها) بيشتر
تجمع بيشتر خاك در نقاط گود (دش 

یدهد .با شروع از ضخامت خاك
سازي نشان م 

است ،و تغ يي رات ضخامت خاك در مناطق مرتفع به

كي نواخت اوليه ،چشم انداز مورد نظر به مناطقي با

دليل فرسايش بيشتر ،کمتر میباشد .شكل (3قسمت

تغ يي رات زياد در ضخامت خاك تكامل يافته است.

پا يي ن ،سمت چپ) تش يك ل خاك را بعد از شبيه

مدل همچنين براي شبيه سازي  00003ساله ،با

سازي  00002ساله و شكل (3قسمت پا يي ن ،وسط)

استفاده از پارامترهاي ليست شده در جدول  1مورد

تش يك ل خاك را بعد از شبيه سازي  00003ساله نشان

آزمون قرار گرفت .براي اطمينان از تعادل جرم ،شبيه

یدهد .در ارتفاعات تغ يي رات ضخامت خاك با
م

ِض سيست ِمِم بسته انجام شد.
سازي با فر ِض

یگیرد .تجمع خاك در درهها
شدت کمتری صورت م 

شكل (3قسمت باال ،سمت چپ) تش يك ل خاك را بعد

یگیرد.
یها صورت م 
و فرسايش خاك روي برآمدگ 

یدهد .اين نقشه
از شبيه سازي  0001ساله نشان م 

بدين ترتيب پستي و بلندي سطح خاك با گذشت

یدهد.
مقدار  hرا در نقاط مختلف چشم انداز نشان م 

زمان ميل به كاهش دارد .اين مورد با تجمع بيشتر

هر رنگ نشان دهنده ضخامت مشخصي از خاك ()h

یشود.
خاك در درهها نسبت به کوهها مشخص م 

م
يمتر در کوهها تا 041
یباشد .مقدار  hاز  20سانت 
تها متغير است .شكل (3قسمت
سانتيمتر در دش 
باال ،وسط) تش يك ل خاك را بعد از شبيه سازي 0005
یدهد .بتدريج و با گذشت زمان ،مقدار
ساله نشان م 
ضخامت خاك ( )hدر نقاط مختلف چشم انداز
ییابد .شكل ( 3قسمت باال ،سمت راست)
افزايش م 
تش يك ل خاك را بعد از شبيه سازي  00001ساله نشان
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شكل  :3ضخامت خاك در كي

چشم انداز بعد از شبيه سازي  00002 ،00001 ،0005 ،0001و  00003ساله

Fig 3: Thickness of soil in a perspective after 1000, 5000, 10000, 20000 and 30000 years simulation

یدهد به
مقدار ميانگين ضخامت خاك براي تمام منطقه ،افزايش آرام در ضخامت خاك در مرحله ابتدا يي را نشان م 
اين دليل كه مدل هوازدگي نياز به ضخامت بحراني حدود  20سانتي متر دارد .بعد از  20هزار سال ،آهنگ تش يك ل
یکند .شبيه سازي بر اين فرض استوار است كه در منطقه مواد اوليه ،اقليم و
خاك به طور نسبي شروع به كاهش م 
تأثير ارگانیسمها به طور كي نواخت وجود دارد .مهمترين فاكتورهاي بيان شده توپوگرافي و زمان هستند .توپوگرافي
یشود .شكل  ،4نشان دهنده ارتفاع خاك بعد از شبيه سازي هاي
باعث توزيع مجدد خاك در اين منطقه م 
یباشد.
(0001الف)(0005 ،ب)(00001 ،ج)(00002 ،د) و  00003ساله (ه) ،م 
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شكل  :4ارتفاع خاك بعد از شبيه سازي (0001الف)(0005 ،ب)(00001 ،ج)(00002 ،د) و  00003ساله (ه)

)Fig 4: The soil after simulating 1000 (a), 5,000 (b), 10,000 (c), 20,000 (d) and 30,000 years old (e

یدهد.
شكل  5ضخامت خاك نسبت به زمان را براي  5نقطه انتخاب شده در امتداد خطوط برش عرضي نشان م 
خاك در نقاط  Aو  Bبا گذشت زمان نسبت ًاًا ضخيم باقي میماند ،چرا كه آنها در نواحي نسبت ًاًا مسطح مقعر قرار
یباشد.
بهای زياد هستند ،خاك نسبت ًاًا نازك م 
گرفتهاند ،در حالي كه در نقاط  Dو  Eكه داراي شی 

 28

فصلنامه زیست شناسی سلولی و مولکولی گیاهی ،دوره دوازدهم ،شماره دوم6931 ،

شكل  :5ضخامت خاك با گذشت زمان در  5نقطه در نظر گرفته شده از چشم انداز قزوين

Fig 5: Thickness of soil at time of 5 points Considered from the perspective of Qazvin

عمده مطالعات انجام شده در زمينه مدلهای جبري

از شيب باال يي

تش يك ل خاك در چشم انداز توسط افرادي همچون

یکنند
فرسايشي جابه جا شده و درهها را پر م 

 Minasnyو  ،McBratneyصورت گرفته است

( .)Brevik et al., 2016به دليل تغ يي ر شدت

( ;Minasny and McBratney, 1999; 2001

هوازدگي در ضخامتهای متفاوت روند تغ يي ر

Salvador Blanes et al., 2007; Minasny et al.,
.)2008; Minasny and McBratney, 2016

با توجه به مدل تابع هوازدگي (شكل  ،)2مشخص
یشود كه هوازدگي سنگ بستر در ضخامت ميانگين
م
خاك سريعتر و تحت شرايط سنگ بستر در معرض
هوازدگي يا خاك با پوشش ضخيم ،كندتر است ،كه
دليل اين امر آن است كه هوازدگي نياز به حضور آب
دارد و زير خاك كم ضخامت يا سنگ بستر در
یتواند نفوذ كند و از اين
معرض هوازدگي ،آب نم 
گهای
رو ،باعث كاهش شانس هوازدگي شيميا يي سن 
بستر میشود ( .)Follain et al., 2006نتايج به دست
یدهد كه فاكتورهاي
آمده از مطالعه حاضر نشان م 
محيطي مانند اقليم و ژئوگرافي تأثير محسوسي بر
توليد خاك در منطقه مورد مطالعه دارند ( Minasny

.)and McBratney, 2016; Malone et al., 2017
یدهد كه تجمع خاك در درهها
نتايج همچنين نشان م 
کها
و فرسايش خاك روي پشتهها اتفاق مي افتد .خا 

به شيب پا يي ن از طريق فرآيندهاي

یباشد .با
ضخامت خاك در سالهای مختلف متغير م 
افزايش ضخامت خاك در ضخامت بحراني (،)hc

شدت هوازدگي خاك حداكثر است و در  h˃hcبا

افزايش ضخامت خاك شدت هوازدگي كاهش
م
ییابد تا به حالت پايدار برسد ( Minasny and
 .)McBratney, 2016بدين ترتيب با گذشت زمان
بعد از  00002سال ،شدت تغ يي رات ضخامت خاك
ییابد (شكل  .)3در اين مطالعه ،مدل
كاهش م 
مكان يكي

اوليه براي تش يك ل خاك در منطقه قزوين

ارائه و امكان پذيري سيستم مكان يكي غيرخطي مورد
بررسي قرار گرفت ،و كاربرد و نتايج مدل پيشنهاد
شده تشريح شد .فرض شد كه ضريب قابليت انتشار
ماده ( )Dاز نقطه نظر زمان و مكان همواره ثابت و
مستقل از شيب و انحنا است .با اين حال ،با توجه به
نتايج به دست آمده ،كي

رابطه غيرخطي بين انحنا و

عمق خاك مشاهده شد و وابستگي  Dبه گراديان به
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 انتشار.طور آشكاري تحت تأثير انحنا قرار داشت
رابطه غير خطي بين

غيرخطي به دست آمده و كي

 همچنان كه خاك توسعه.شار و گراديان مشاهده شد
یکند و در نتيجه
  گراديان و انحنا نيز تغ يي ر م،ییابد
م
.یتواند تغ يي ر كند
 (كه فرض شده بود ثابت است) مD
نتيجهگيري کلی
 نتايج در عبارات،تها
 علي رغم فرضيات و محدودی
.مدل سازي كمي توليد خاك اميدوار كننده است
كاربرد مدل میتواند شامل پيش بيني تأثير مديريت
زمين بر توسعه خاك و پيشنهاداتي در مورد
 براي، با اين حال.تهای مديريتي در منطقه باشد
 فعالی
 كارهاي ميداني،مقايسه و اعتبارسنجي مدل در منطقه
و آزمايشگاهي بيشتري براي جمع آوري دادهها براي
 براي. مورد نياز است،تخمين پارامترهاي دقيق مدل
 به منظور مد نظر قرار دادن،مطالعات بعدي
فرآيندهاي اصلي توليد خاك و در نظر گرفتن سيستم
. مدل بايد توسعه و بهبود پيدا كند،خاك و غيرخطي
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