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ديباچه
خاک اليه نازک روي سياره زمين است که مأمن و منشأ تمدنهاي بشري بوده است .اين ماده اسرار آميز
که تشکيل هر سانتيمتر آن بيش از  144سال زمان ميطلبد ،پيوسته خواستگاه توليد غذا ،ساخت و ساز،
کشت و کار و تنوع زيستي بوده است .در زيست بومهاي شهري با شرايط ويژه اي در مورد خاک مواجه
هستيم .از يک سو توسعه اجتناب ناپذير است و پيوسته ،سطوح خاکي را به کام خود ميکشد و چه بسا
که بسياري از زمينهاي حاصلخيز شهري به زير کشت آهن و بتن ميروند و باقيمانده سطوح خاکي که
عمدتاً در قالب کاربريهاي فضاي سبز به جا مي مانند نيز عمدتاً با خود چالشهايي به همراه دارند که عرصه
را براي زيست گياهان و ساير موجودات خاکزي تنگ مي کند .چالشهايي از جمله فشردگي خاک ،عدم
نفوذ آب در خاک ،عدم وجود تبادالت گازي بين خاک و اتمسفر ،فقر مواد آلي ،فقر مواد غذايي،
آلودگي و مواردي از اين دست .بنابراين مديريت خاکهاي شهري با مديريت خاک در عرصه هاي طبيعي
متفاوت است .در زمينه خاکهاي شهري کمتر کار شده و نياز است که با بررسي و پژوهش ،راهکارهاي
مناسب در اين خصوص شناسايي و اجرايي کرد .عمده اين کتاب ترجمه ايست از دو منبع مفيد در مورد
خاکهاي شهري است :يکي کتاب  Urban Soil Primerاز انتشارات وزارت کشاورزي اياالت متحده
آمريکا ) (USDAو ديگري کتاب  Evaluation of Uraban Soilsاز انتشارات آژانس حفاظت محيط
زيست اياالت متحده آمريکا ) (EPAکه مترجمين با توجه به کمبود منابع علمي در اين زمينه به برگردان
آنها پرداختند که اميد است مورد استفاده عالقمندان و دست اندرکاران مربوطه قرار گيرد.
مترجمیـن
تابستان -0011شیراز

فصل نخست
کلیـات
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مقدمه
شهرها تأثيرات مهمي بر وضعيت محيط زيست دارند .جمعيت زياد شهرها و گوناگوني و
شدت فعاليتهاي صورتگرفته در آنها ،مهمترين عوامل تأثيرگذار بر محيط زيست هستند
به طوري که با گسترش جهاني شهرنشيني ،ارتباط انسان با خاک و در نتيجه تأثير خاک بر
پايداري زندگي بشر کمتر شده است .مطالعات انجام شده نشان ميدهد که اثر فعاليتهاي
شهري بر شرايط فيزيکي و سطح آلودگي خاکها در حال افزايش است .شهرها و روند
شهرنشيني ،آثار منفي متفاوتي بر ويژگيهاي فيزيکي ،بيوشيميايي و ميزان آلودگي خاکها
داشتهاند و اين اثرات ،خدمات زندگيبخش خاک را به نابودي کشاندهاند .همزمان با
صنعتي شدن کشورهاي در حال توسعه ،آلودگي خاکها نيز در آنها افزايش مييابد و اين
افزايش تا جايي ادامه مييابد که واکنش فوري را ميطلبد.
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وجود زمينهاي باير در بسياري از بخشهاي شهرها سبب بياستفاده ماندن و کاهش
بهرهوري زمين شده است .جوامع شهري در تالش براي باززنده سازي اين زمينها ،به دنبال
راهحلهايي سبز همچون احداث پارکها ،زيرساختهاي سبز و کشاورزي شهري براي
استفاده مجدد آنها هستند اما وضعيت نامطلوب خاک اين زمينها مانع بزرگي در برابر اين
تالش است .از جمله مشخصات عمومي خاک اينگونه زمينهاي شهري ،تراکم باال ،مواد
آلي ناچيز و وجود نخاله ساختماني فراوان است .بنابراين اين خاکها با شرايط توصيف
شده ،محيط کشت مناسبي نخواهند بود.
آنچه در مورد خاکهاي شهري اهميت دارد ،ارائه راهکارهاي بهسازي آنهاست تا پذيراي
زيرساختهاي سبز يا کشاورزي شهري شوند .روشهاي بهسازي خاکهاي بيکيفيت ،بسته
به شرايط آنها و کاربري مورد نظر متفاوت خواهد بود .رويهمرفته هدف از اين فعاليتها،
بازگرداندن خاکهاي شهري به وضعيت نزديک به خاکهاي بومي با همان قابليت و
کارآيي است .زمينهايي که براي کاربري کشاورزي شهري در نظر گرفته شدهاند ،ممکن
است براي بهسازي مجدد و بدست آوردن توانايي کشت برخي محصوالت ،به عمليات
گستردهاي نياز داشته باشند و در مقابل زمينهايي مانند پارکها ،زمينهاي بازي و
پيادهروهاي سبز که کاربري مورد نظر آنها تفريحي است براي رشد گياهان به بهسازي
کمتري نياز دارند.
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کشاورزي شهري ،کاشت محصوالت در زمينهاي شهري و حومه براي مصرف محلي يا
فروش است .مردم ميتوانند در حياط پشتي خانه خود باغچهاي داشته باشند يا از اين طريق
درآمدزايي کنند اما اين کتاب به باغچههاي همگاني ميپردازد که ميتوان در زمينهاي
خالي يا مدرسهها يا مکانهاي عمومي ديگر يک محله ساخت .کشاورزي شهري فوايد
بسياري دارد همچون:
 بهبود کيفيت زندگي کساني که نزديک باغچهها خانه دارند. فراهم کردن بستر مراوده براي همسايگان و پيشرفت اجتماعات و ثبات آنها. تشويق روابط اجتماعي. زيباسازي محلهها. توليد محصوالت خوراکي مغذي. کاهش هزينه خوراک خانوارها. حفاظت از منابع سوختي ،مانند منابعي که براي انتقال مواد خوراکي از دوردست به شهرمورد نياز است.
 -فرصت سازي براي تفريح ،ورزش ،درمان و آموزش.
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 حفظ فضاي سبز. ايجاد فرصتهاي درآمدزايي و پيشرفت اقتصادي. تعديل دمايي و کاهش جزاير حرارتي شهري. کاهش سطح زمينهاي نفوذناپذير در شهر. ايجاد فرصتهايي براي ارتباط بين نسلها و فرهنگهاي مختلف.سازمان حفاظت از محيط زيست اياالت متحده آمريکا ،زيرساختهاي سبز را اينگونه
تعريف ميکند" :دستهاي از محصوالت ،فناوريها و روشهايي هستند که از سيستمهاي
طبيعي يا سيستمهاي مهندسي شدهاي که همچون فرآيندهاي طبيعي کار ميکنند ،استفاده
کرده و براي بهبود کيفيت محيط زيست و فراهم آوردن خدمات همگاني به کار ميروند.
زيرساختهاي سبز ميتوانند هنگام استفاده از خاک و گياهان براي نفوذپذيري ،تبخير و
تعرّق و يا بازگرداندن رواناب در يک سيستم مديريت آب باران کمک کنند".
باغهاي باراني ،سنگفرشهاي نفوذپذير ،درختان و جنگلداري شهري ،قطع ارتباط آبراههها،
چاله هاي گياهکاري شده ،پارکينگهاي سبز ،خيابانهاي سبز و حاشيه ساحلي همه نمونههايي
از زيرساختهاي سبز هستند .بسياري از اجتماعات و گروههاي محلي در تالشند
زيرساختهاي سبز را در زمين هاي خالي پياده سازي کنند.
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شکل  -3باغچه همگاني در ديترويت ،امريکا

زير ساختهاي سبز ميتوانند منافع زير را به همراه داشته باشند:
کاهش حجم رواناب ناشي از باران و کُند کردن سرعت آن. افزايش تغذيه آب هاي زيرزميني. کاهش آلودگي هاي آب حاصل از بارندگي. کاهش دفعات سرريز فاضالب. -افزايش ترسيب کربن.
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 کاهش جزاير گرمايي در شهر. کاهش تقاضاي انرژي. بهبود کيفيت هوا. بيشتر شدن زيستگاههاي گياهي و جانوري و فضاهاي تفريحي. بهبود سالمت انسان. افزايش ارزش زمين.برخي از روشهاي ايجاد ساختارهاي سبز و کشاورزي شهري ميتواند به داليلي مانند
کيفيت پايين خاک چالش برانگيز باشد .بنابراين در اين کتاب براي شناسايي و شناخت
الگوها ،فرايندها و شرايط منحصر به فرد تأثيرات انساني ،خاکهاي مناطق شهري را مورد
بحث و ارزيابي قرار ميدهيم چرا که در مناطقي که شهرها در حال توسعهاند و خاک آنها
دستخوش تغييراتي شده است ،بايد از خاک محافظت کرد.

فصل دوم
خصوصیات خاکهای شهری
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خاک ،مواد معدني و آلي متراکم نشده روي سطح زمين و محيط کشت و رشد طبيعي
گياهان است .ويژگيهاي خاک ،بازتاب دهنده تأثيرات اقليمي شامل اثرات آب و هوا ،دما
و فعاليت جانداران روي مواد مادري در گذر زمان است .يک خاک شهري که در قطعه
زميني در يک شهر بزرگ است ،معموالً به دنبال ساختمانسازي يا تخريب ساختمان،
جابه جا ،هموار و يا متراکم شده است .خاک در نواحي توسعه يافته معموالً جابجا شده يا
خاک غيربومي به آن وارد شده است .همچنين هنگام پر کردن زمينهاي گود و هموار
کردن تپهها ،خاک جابهجا و منتقل شده و در پي آن نيمرخ خاک مخلوط و به هم ريخته
ميشود و ترتيب متفاوتي پيدا ميکند .خاک جهت پر کردن نواحي پست و گود بيشتر از
نواحي همجوار آورده ميشود و معموالً ويژگيهاي متفاوتي نسبت به خاک بومي دارد.
دگرگوني خاکهاي شهري به داليل مختلف ميتواند باعث تنوع بسيار در خاک محدوده
مورد نظر شود .در اين رابطه مطالعات خاک در نواحي شهري نشان داده است که تراکم
خاک ،کمبود ماده آلي و وجود مواد آالينده که معموالً نتيجه رسوب اتمسفري يا
کاربريهاي گذشته زمين است ،از ويژگيهاي نامطلوب خاکهاي شهري هستند .براي
ارزيابي کيفيت خاک بايد به دو موضوع پرداخته شود:
-

ارزيابي سالمت خاک به عنوان محيط کشت.

-

احتمال وجود آاليندهها در خاک.
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پيشينه يک زمين متروکه اطالعات سودمندي درباره شناسايي آلودگي خاک فراهم ميکند.
در نواحي صنعتي آاليندههاي باقيمانده در خاک معموالً فلزات سنگين ،هيدروکربنها يا
مواد شيميايي به جامانده از فعاليتهاي توليدي است .به عنوان مثال در خاک نواحي
مسکوني که پيش از دهه 64ميالدي ساخته شدهاند ،معموالً آاليندههايي همچون سرب رنگ
و گاهي آزبست ،زغال سنگ و چوب ،نفت سياه ،پسماند روغن موتور و آفتکشها يافت
ميشوند .معموالً هنگام بهسازي زمينهاي مسکوني ،باقيمانده سيستمهاي فاضالب ،آب انبار
و چاههاي متروکه پيدا ميشود .خاک زمينهاي مسکوني ،تراکم کمتر و کيفيت بهتري
نسبت به زمينهايي که بسيار درگير توسعه شهري شدهاند دارد .دانستن پيشينه ساخت و ساز
در زمين براي تعيين روش آزمايش خاک پيش از بهسازي يا کاربري مجدد اهميت اساسي
دارد.
خاک يک منطقه شهري ممکن است داراي وجه اشتراکهايي با خاک در جنگلها ،مراتع،
مزارع پنبه يا حتي ساير مناطق شهري باشد .تفاوتهاي زيادي در خاک هنگامي که به طور
طبيعي در جنگلها ،مزارع و مناطق چراي مرتعي وجود دارد ،به چشم ميخورد و هنگام
تبديل يک منطقه به يک منطقه شهري اين اختالفات نيز تغيير مييابند .دانشمندان خاک
زبان مشترکي را براي برقراري ارتباط بين خود ايجاد کردهاند .بسيار مهم است که ما
اطالعات علمي را با همه و نه فقط دانشمندان و متخصصان ديگر در ميان بگذاريم.
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خصوصيات خاک مانند بافت و ساختمان ،توزيع اندازه ذرات ،واکنش و چگالي ظاهري به
ما کمک ميکنند تا درک و پيشبيني نحوه واکنش و پاسخ خاکها به کاربري هاي
مختلف را پيش بيني کنيم .فعاليتهاي ساختماني ،تراکم و سله سطحي باعث ايجاد تغييرات
چشمگير در خصوصيات خاک ميشود و بعضي اوقات ميتواند منجر به کاهش توانايي
کارکردهاي مهم خاک طبيعي شود .بنابراين در ادامه به شرح برخي ويژگيهاي مهم خاک
و اصطالحات مرتبط با آنها ميپردازيم.
تنوع خاک
خاک چيست و چرا خاک براي هر يک از ما مهم است؟ به طور مرسوم ،خاک به عنوان
پيکرهاي طبيعي و پويا تعريف شده است که از مواد جامد ،مايع و گاز تشکيل شده است ،در
سطح زمين ديده ميشود ،حاوي موجودات زنده است ،از گياهان پشتيباني ميکند يا قادر
به پشتيباني از آنهاست .بوکهايم ( )39۹0خاک شهري را به عنوان «ماده خاکي داراي يک
اليه سطحي غير کشاورزي ،ساخته دست بشر با ضخامتي بيش از  54سانتيمتر تعريف
ميکند که با اختالط ،پر کردن يا آلوده کردن سطح زمين در مناطق شهري و حومه توليد
شده است» .از بعضي جهات مهم ،خاک مناطق شهري با خاک مناطق ديگر تفاوت دارد.
دانشمندان ،مهندسان ،مجريان تجهيزات و کارگران ساختماني مدت طوالني است که
تفاوت خاکهاي شهري را مشاهده و ثبت کردهاند .حتي در مناطق شهري ،تعدد شرايط
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باعـث تنوع خاکها شده است .مانند خاکهاي «طبيعي» که تقريباً دست نخورده هستند،
خاکهايي که در آنها مواد طبيعي مخلوط شده يا حذف شدهاند ،خاکهايي که در مواد
اضافه شده تشکيل شدهاند يا با آنها پر ميشوند و داراي ضخامتهاي مختلف هستند .هر
يک از اين مناطق به نوبه خود ميتواند در معرض انواع مختلف استفاده و مديريت باشد که
منجر به تأثير بيشتر بر خصوصيات خاک آنها ميشود .خاکهاي موجود در مناطق شهري را
مي توان به دو نوع کلي تقسيم کرد:
الف) خاکهاي طبيعي که در مادهاي که بهطور طبيعي توسط آب ،باد و يخ رسوبگذاري
شده يا در موادي که از هواديدگي سنگ بستر زيرين نشأت گرفتهاند ،تشکيل ميشوند.
ب) خاکهاي انسان ساخت که از مواد رسوب يافته توسط انسان تشکيل يا پر شده است
(جدول  .)3-2خاکهاي انسان ساخت تقريباً در هر نقطه از محيطهاي شهري يافت ميشوند.
هدف از اضافه کردن پرکننده به يک منطقه ممکن است کاهش خصوصيات نامطلوب
خاک يا اصالح منظر شهري براي فعاليتهاي خاص باشد.
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جدول  :3-2نمونههايي از مواد موجود در خاکهاي شهري

مواد طبيعي خاک که توسط انسان جابجا شده

آوار ساختماني

اند.
مواد ريخته شده از آبراهها

خاکستر زغال سنگ

زباله جامد شهري

ترکيبي از هر مورد يا همه موارد ذکر
شده

خصوصيات خاک در هر منطقه شهري به موارد بسياري بستگي دارد .آنها بستگي به اين
دارند که عمق محل حفر شده در حين ساخت و در صورت ورود مواد جديد و اختالط آن
با مواد اوليه خاک چقدر است .آنها به خواص خاک طبيعي اوليه و کاربردهاي گذشته محل
بستگي دارند .بسياري از موارد قبل از ساخت و ساز خاک سطحي از محل خارج مي شود و
ممکن است به محل برگردانده شود يا اين کار نيز صورت نگيرد .پس از خاکبرداري ،خاک
زيرين ممکن است به عنوان خاک رويين پر شود .تغيير در ترتيب اليههاي خاک يا مخلوط
کردن خاک سطحي و زيرين باعث تغيير در خواص خاک ميشود .اين متغيرها پيش بيني
رفتار خاک در مناطق شهري را دشوار ميکند.
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اجزای خاک
تمام خاکها از هوا ،آب ،انواع بيشمار موجودات زنده و يا مرده (ماده آلي) و مواد معدني
(شن ،سيلت و رس) تشکيل شده است .در مناطق شهري ،بسياري از مواد تشکيل دهنده
خاک توسط بشر ساخته شده است .مقدار هر يک از اين اجزاي خاک در يک مکان نسبت
به مکان ديگر در جهان يا در يک نوع خاک نسبت به ديگري متفاوت است .اجزاي خاک
ميتوانند در مسافتهايي چند متري در همان منظر تفاوت چشمگيري داشته باشند.
ترکيب خاک ميتواند با ترافيک عابر پياده يا وسايل نقليه بطور چشمگيري تغييرکند،
خصوصاً هنگامي که خاک مرطوب باشد .اجزايي از خاک که به راحتي تغيير مييابد ،مقدار
هوا و آب است .براي درک بهتر تغيير در ترکيب خاک ،در محلهاي ساخت و ساز بعد از
عبور کاميونهاي بزرگ و تجهيزات ساخت و ساز سنگين روي يک خاک و فشرده شدن
آن ،يا افرادي که در پارکهاي شهري و مناطق تفريحي يا حياط روي زمينهاي خيس راه
ميروند و بازي ميکنند را تصور کنيد .به تفاوتي که ميان درصد هواي خاک و آب خاک
در شکل  3-2و  2-2وجود دارد توجه کنيد .شکل  3-2ترکيب کلي يک خاک طبيعي را
نشان ميدهد .شکل  2-2ترکيب کلي خاکي را نشان ميدهد که در اثر ترافيک سنگين
فشرده شده است .هنگامي که ذرات خاک به هم فشرده ميشوند ،منافذ هوا و آب در اندازه
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و تعداد کاهش مييابد (شکل  .)1-2کاهش فضاي منافذ ،نحوه برخورد خاک و حرکت
آب در اليه يا افقهاي آن را تغيير ميدهد.

شکل  :3-2اجزاي خاک طبيعي به صورت وزني

شکل  :2-2اجزاي خاک فشرده به صورت وزني

فصل دوم :خصوصیات خاکهای شهری 10 

شکل  :1-2منافذ خاک

فرآيندهای تشکیل خاک
خاکها از طريق گروهي از فرآيندها ،بدون توجه به محل قرارگيري يا موارد استفاده آنها
تشکيل ميشوند .تمامي خاکها به دليل عملکرد چهار فرآيند ،همراه با پنج عامل اساسي
پايه سازنده خاک ،تشکيل مي شوند .چهار فرآيندي که روي مواد خاک اثر ميکنند
عبارتند از :اضافه شدن ،3تغيير شکل دادن ،2جابجايي 1و حذف شدن( 0شکل  .)0-2ما قادر
به نقشه برداري ،طبقه بندي و تفسير خاک هستيم چرا که مجموعه مشخصي از عوامل
محيطي ،نوع قابل پيشبيني خاک را توليد ميکنند.

Addition

1

Transformation

2

Translocation

3

Loss

4
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عوامل تشکيل دهنده خاک عبارتند از مواد مادري ،آب و هوا ،موجودات زنده و مرده،
زمان و موقعيت منظر .هنگامي که همه عوامل تشکيل دهنده خاک مشابه هستند ،خاک
مشابهي توليد ميشود .بنابراين اگر يک يا چند عامل تشکيل خاک را به ميزان قابل توجهي
تغيير دهيم ،خاک متفاوتي توليد ميشود.
اضافه شدن به خاک -مواد افزودني به خاک به طور کلي شامل مواد آلي ،کود ،آالينده
ها و رسوبات مواد خاکي ميشوند .مواد اضافه شده ،يک خاک و نحوه عملکرد آن را تغيير
ميدهند .در مناطق شهري گاهي اوقات ماده جديد خاک در باالي خاک موجود افزوده
ميشود .اگر اين ماده به اندازه کافي ضخيم باشد ،اليه يا اليههاي جديد ميتوانند نحوه
تشکيل خاک را تغيير دهند .در مناطقي که خيابانها ،پارکينگها يا راههاي موقت ساخته
ميشوند ،اليهاي از بتن يا آسفالت به باالي خاک اضافه ميشود ،مواد افزودني خاک به طور
ناگهاني تغيير ميکنند ،محدود و يا حتي متوقف ميشوند.
تغییر شکل دادن -تغييراتي هستند که درون يک خاک اتفاق ميافتد .در شکل ،0-2
تغيير شکل دادن با حروف  Xو  Yو فلشهايي که آنها را به هم وصل ميکنند نشان داده
شده است .طي فرآيندهاي تغيير شکل ،مواد از خاک خارج نميشوند بلکه به سادگي از
يک شکل به شکل ديگر يا از يک ترکيب به ترکيبي ديگر تغيير ميکنند .ريزجانداران و
کرمهاي خاکي نقش مهمي در تغيير شکل خاک دارند .کرمهاي خاکي مواد خاک و
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گياهان را ميخورند و آنها را به ماده آلي تبديل ميکنند که مواد غذايي براي گياهان و
موجودات ديگر را فراهم ميکند .هواديدگي شيميايي ،مواد مادري ،مانند سنگها و
دانههاي شن را تغيير ميدهند و مواد معدني جديد و يا ذرات کوچکتر را ايجاد ميکنند.
سنگها به دانههاي شن و دانههاي شن با گذشت زمان به ذرات سيلت و رس تبديل
ميشوند .با تغيير ذرات آهن ،رنگهاي خاک از خاکستري به قهوهاي يا قرمز و زرد تغيير
ميکند .استفاده بيش از حد کودهاي نوع خاص ميتواند يک خاک را به محلي تبديل کند
که براي رشد گياهان بسيار اسيدي باشد.
جابجايي -جابجايي حرکت اجزاي خاک از يک مکان به مکان ديگر در خاک است.
جابجاييها ميتوانند مواد را از يک اليه خاک به اليه ديگر منتقل و يا حتي مواد را کامالً از
خاک خارج کنند .آب در طول يک نيمرخ خاک حرکت و ذرات رس ،نمکهاي محلول،
مواد آلي و ترکيبات شيميايي را به سمت پايين خاک حمل ميکند .جابجاييها همچنين
ميتوانند به سمت باال يا افقي باشند .با خشک شدن خاک و تبخير آب از سطح خاک،
ممکن است کانيها و نمکها به سمت سطح خاک برگردند .در مناطق خشک جابجايي
محدود است زيرا آب کمتري براي حمل ترکيبات و مواد در اعماق خاک وجود دارد.
ترکيبات و کانيها فقط با عمق حرکت آب در يک خاک حرکت ميکنند .غلظت مواد
محلول به طور کلي در مناطق خشک نسبت به مناطق ديگر به سطح خاک نزديکتر است.
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فعاليت حيوانات (به عنوان مثال مورچهها ،موريانهها ،موشهاي خرما و کرمها) همچنين
ميتوانند اجزاي خاک را به سمت باال حرکت دهند.
حذف شدن -حذف شدن از خاک هنگامي اتفاق ميافتد که آب ،مواد را به داخل و
خارج از خاک منتقل ميکند .در صورت وجود آب کافي ،مواد محلول مانند سديم و
کلسيم در مراحل اوليه تشکيل خاک برداشته ميشوند .چمنزارها و کودهاي باغي نسبتاً
محلول هستند و در صورت استفاده از آب زياد  ،ممکن است از خاک خارج شوند .اگر
آب زيادي به خاک اضافه شود که داراي آلودگي باشد ،آلودگي آبهاي زير زميني
ميتواند رخ دهد .فرسايش در اثر باد يا آب ،ذرات خاک و ترکيبات مورد نياز براي رشد
گياه را از بين ميبرد .خاک سطحي که از طريق فرسايش آبي در يک منطقه معين برداشته
ميشود ،ميتواند باعث بهبود خاک در منطقهاي شود که رسوبات در آن قرار گرفته است.
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شکل :0-2فرايندهاي تشکيل خاک
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افقهای خاک
خاکها از افقها يا اليههايي تشکيل شدهاند که نتيجه عملکرد پنج عامل خاکساز هستند.
شش نوع اصلي افق خاک با حروف  C ،B ،E ،A ،Oو  Rمشخص ميشوند (شکل -2
 .)5همه اين افقها ممکن است بطور همزمان در يک نيمرخ خاک قابل مشاهده نباشد .به
عنوان مثال ،بيشتر خاکهاي کشاورزي افق  Oندارند زيرا افقهاي آلي معموالً در طول
خاکورزي با افق  Aمخلوط ميشوند .همچنين ،خاکي داراي افق  Rاست که سنگ بستر آن
به سطح نزديک باشد.
افقهای  Oبه طور کلي باالترين اليهها هستند و در باالي افقهاي معدني تشکيل يافته قرار
ميگيرند .آنها با تجمع قسمتهاي تازه و در حال پوسيدگي گياه مانند برگ ،چمن،
برگهاي سوزني شکل و شاخههاي کوچک تشکيل ميشوند .افقهاي  Oبه رنگ تيره
(عمدتاً سياه يا قهوهاي) هستند زيرا تجزيه مواد گياهي و حيوانات باعث ايجاد هوموس
ميشود .آنها به طور کلي در مناطق جنگلي يا مرطوب وجود دارند.
افقهای  Aدر زير افق  Oقرار دارند و بيشتر از مواد معدني تشکيل شدهاند .آنها با از بين
رفتن آهن ،رس و آلومينيوم و افزودن ماده آلي توسط جانداران خاک شناسايي ميشوند.
بنابراين آنها در بيشتر مناطق بجز مناطق بسيار خشک داراي رنگ تيره هستند .افق  Aمعموالً
خاک سطحي ناميده ميشود.
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افقهای  Eمعموالً در مناطق جنگلي ديده ميشوند .حرف  Eبه مفهوم «آبشويي شده»
ميباشد ،به اين معني که رس ،آهن  ،ماده آلي و ساير مواد معدني از اين افق حذف شدهاند.
افقهاي  Eمعموالً نسبت به افقهاي بااليي و زيرين خود از نظر رنگ روشنتر به نظر
ميرسند.
افقهای  Bزير افقهاي  Aيا  Eقرار دارند و با تجمع آهن ،رس ،آلومينيوم و ساير
ترکيبات شناسايي ميشوند .افقهاي  Bمعموالً به عنوان خاک زيرين 3شناخته ميشوند.
افقهای  Cدر زير افق  Bقرار دارند و معموالً به عنوان زيراليه (اليه بنيادين) شناخته
ميشوند .آنها عمدتاً از مواد مادري تا حدي هواديده يا خرد شده تشکيل شدهاند ،اما از
سنگ بستر نرم نيز ممکن است تشکيل شوند .از آنجايي که افقهاي  Cدر قسمتهاي نيمرخ
عميقتر هستند ،اثرات عوامل تشکيل دهنده خاک از اثرات موجود در افق پوشاننده  Aو B

کمتر است.
افقهای  Rاز سنگ بستر ساخته شدهاند .سنگ بستر ميتواند خيلي پايينتر از سطح يا فقط
چند سانتيمتري زير آن باشد.

Subsoil

1

  18مقدمهای برخاکهای شهری

شکل  :5-2نيمرخ خاک طبيعي با افقهاي اصلي

افقهاي موجود در خاکهاي شهري ممکن است کامالً با عوامل طبيعي تشکيل خاک
مرتبط نباشد اما در عوض ممکن است اليههاي ساخته شده توسط بشر توسط رسوبات
اليروبي ،خاکريزيها و يا مواد مخلوط تشکيل شده باشد .مصنوعات انساني مانند آجر،
بطري ،تکههاي بتوني ،پالستيک ،شيشه ،سموم دفع آفات ،فرآوردههاي نفتي ،آاليندهها،
زبالهها و پوشکهاي يکبار مصرف اغلب اجزاي خاک شهري هستند .به مواد ساخته شده
توسط بشر ،ميتوانند خاکريزهاي زيرزميني يا ديوارههاي شالوده براي باال بردن منظر به
سطح باالتر ،اضافه شوند .در مناطق شهري ،فعاليتهاي انساني به طور غالب به عنوان عامل
خاکساخت بجاي عوامل طبيعي باد ،آب ،يخ ،جاذبه و گرما ،فعاليت ميکنند.
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خاکهاي شهري با خاکهاي طبيعي تفاوت دارند زيرا تا حدي تغيير يافتهاند .آنها حفاري،
فشرده ،پخشيده و مخلوط شده اند و ممکن است خصوصيات خاک طبيعي خود را نداشته
باشند .بسياري از خاک هاي بسيار پخشيده در مناطق شهري و يا در اماکن ساختماني به
مدت کافي در محيط وجود نداشتهاند که عوامل تشکيل دهنده خاک بتوانند به طور قابل
توجهي آنها را تغيير داده و افق خاک ايجاد کنند .در مناطقي که مواد خاکي پر شده براي
مدت زمان قابل توجهي وجود داشته است (به عنوان مثال 54 ،سال يا بيشتر)  ،شکلگيري
افق  Aو گاهي اوقات با افق  Bضعيف بيان شده است .شکلهاي  6-2و  ۹-2افق خاک را
در نيمرخ خاکهاي شهري و طبيعي نشان مي دهد.
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شکل  :6-2نيمرخ خاک شهري
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شکل  :۹-2نيمرخ خاک طبيعي

اندازهگیری و پايش خصوصیات خاک
خصوصيات خاک در مکانهاي خاص اندازهگيري يا براي تجزيه و تحليل آزمايشگاهي
نمونهبرداري ميشوند .از خصوصيات قابل توصيف در اين زمينه ميتوان به تشکيل افق و
اليهبندي ،رنگ ،بافت ،ساختمان ،پايداري ،عمق تا سنگ بستر و کالس زهکشي اشاره کرد.
خواصي که بطور کلي در آزمايشگاه اندازهگيري ميشوند ،شامل ميزان ماده آلي ،توزيع
اندازه ذرات ،کانيشناسي رس ،واکنش ،کاتيونهاي قابل تبادل و غلظت آاليندهها است.
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آن دسته از خصوصيات خاک که از خصوصيات اندازهگيري شده تخمين زده يا محاسبه
ميشوند شامل طبقهبندي مهندسي و فرسايشپذيري است.
خصوصیات فیزيکي خاک
خاک ترکيبي از مواد معدني ،مواد آلي ،هوا و آب است .بافت يک خاک معدني مبتني بر
مقادير شن ،سيلت و رس در خاک است .شن ،سيلت و خاک رس بر اساس اندازه هر يک
ذره خاک منفرد تعيين ميشوند .اين روابط اندازهاي را مي توان با فرض اينکه يک ذره شن
به اندازه يک توپ بسکتبال است ،يک ذره سيلت اندازه يک توپ بيسبال و يک ذره رس
به اندازه يک قرص آسپيرين نشان داد (شکل .)6-2

شکل :6-2اندازه نسبي ذرات شن ،سيلت و رس

بافت خاک و ساير خصوصيات خاک در مسافتهاي کوتاه در منظرهاي شهري يا طبيعي
متفاوت است .اين تغيير در اثر جابجايي و اختالط مواد خاک طي فعاليتهاي ساختماني يا
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تغيير در هر يک از عوامل تشکيلدهنده خاک ايجاد ميشود .ترکيب بافتهاي مختلف
ممکن است خاک را براي استفاده خاص بهبود بخشد يا محدود کند.
بافت خاک بر حرکت آب و هوا درون خاک اثر ميگذارد به طوري که ذرات در
اندازههاي مختلف در کنار هم قرار ميگيرند و در نهايت اندازه و فاصله منافذ و کانالها را
تعيين ميکنند .ذرات شن داراي بيشترين فضا در منافذ بين خود هستند و به آب اجازه
ميدهند تا آزادانه از درون منافذ تخليه شود .ذرات سيلت فضاي منافذ کوچکتري دارند،
بنابراين آب با کندي بيشتري درون آنها حرکت ميکند .ذرات رس منافذ بسيار کمي دارند،
بنابراين تمايل به جذب و نگه داشتن آب بيشتري دارند .اندازه ذرات روي جذب آب ،مواد
مغذي و آلودگي تأثير ميگذارد .نوع خاص کاني بر خصوصيات مهندسي تأثير ميگذارد،
مانند پتانسيل انبساط و انقباض و دشواري خاکبرداري ،به ويژه در رسهاي انبساطپذير مانند
اسمکتيت که مانند پالستيک رفتار ميکنند.
مثلث بافت خاک (شکل  )9-2ميتواند براي تعيين بافت خاک از مقادير نسبي ذرات
استفاده شود .به عنوان مثال 35 ،درصد رس همراه با  ۹4درصد سيلت يک خاک با بافت لوم
سيلتي را نشان ميدهد.
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شکل  :9-2مثلث بافت خاک

اندازهگیری حرکت آب
حرکت آب در خاک هاي شهري به سه روش توصيف شده است (شکل :)34-2


نفوذ در سطح خاک ،بخصوص توسط بارندگي؛



نفوذ در خطوط زهکشي خاک از سيستمهاي آلوده ،که در خاک زير خطوط

زهکشي و باالتر از يک اليه محدود کننده اهميت دارد؛
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نفوذ درون خاک از سطح تا يک اليه محدود کننده.

اصطالحات اصلي در درک حرکت آب در خاک ها اليه محدود کننده و سفره آب است.
اليههاي محدودکننده داراي چگالي باال (وزن باال در حجم معيني از خاک) و تخلخل کم
(فضاي محدود بين ذرات) هستند ،به طوري که آب نميتواند درون آنها يا از ميان آنها
جريان يابد .اليههاي محدود کننده در سطح ميتوانند باعث ايجاد سله سطحي شوند و نفوذ
آب به داخل خاک را محدود کنند .اليههاي محدود کننده در ناحيه نفوذ ،ميزان زهکشي
مايعات در خطوط زهکشي آلوده را کاهش داده و ميتواند باعث شود سيستمهاي آلوده
موفق نبوده و نياز به پشتيباني داشته باشند .فشردگي خاک در صورت مرطوب بودن خاک
سطحي ميتواند رخ دهد که در نتيجه آن ،اليههاي محدود کننده متراکم زير سطح ايجاد
ميشوند.
سفره آب فروافتاده هنگامي اتفاق ميافتد که يک اليه محدود کننده در هر نقطه از خاک،
جريان آب را در اعماق خاک محدود کند .آب از سطح خاک زهکشي ميشود و باالي
اليه محدود کننده و باالتر از عمق سفره آب مورد انتظار قرار ميگيرد .سفره آب زيرزميني
توسط آب زيرزميني ،جريان رودخانهاي ،جريان جانبي زيرسطحي هنگامي که آب از اليه
محدود کننده زير سطح خاک عبور ميکند تغذيه ميشود.
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شکل  :34-2مقايسه اصطالحات توصيفي حرکت آب در خاک

رنگ خاک
تفاوت رنگ خاک در يک نيمرخ خاک منعکس کننده فرآيندهاي پيدايش خاک بوده و
ميتواند نشانهاي از رطوبت خاک باشد .اين تفاوتها به تشخيص پرشدگي از خاک طبيعي
کمک ميکند .عوامل مهم بوجود آورنده رنگ در خاک شامل مواد مادري اوليه (زمين
شناسي) ،رطوبت خاک ،ميزان آبشويي ،مقدار ماده آلي و فرم شيميايي و مقدار آهن است.
ماده آلي بسته به مقدار و ميزان تجزيه ،خاک را تا حدي تيره ميکند .آهن به خاک
رنگهاي قهوهاي ،زرد يا قرمز رنگ ميبخشد .سايههاي آبي يا سبز نيز بسته به مقدار آهن،
حالت اکسيداسيون و حالت هيدراتاسيون ممکن است ظاهر شوند .با اشباع خاک ،آهن
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ميتواند محلول شود يا حذف شود و بسته به ميزان رطوبت ،خاک را با رنگهاي قهوهاي و
خاکستري به صورت منقوطه 3يا رنگهاي کامالً خاکستري آراسته کند.
ساختمان خاک
ساختمان خاک ،ترکيب يا آرايش ذرات اوليه خاک و تبديل آنها به واحدهاي ثانويه يا
خاکدانهها است .مواد آلي و رس مهمترين عوامل اتصال دهنده ذرات خاک هستند.
چرخههاي تري و خشکي در ايجاد ساختمان مهم هستند .ساختمان خاک از سويي حفرات و
حرکت آب در خاک را تحت تأثير قرار ميدهد.
شکلهاي اصلي ساختمان خاک شامل موارد زير است که در تصاوير  33-2تا  30-2قابل
مشاهده هستند:
 کروي (تقريباً کروي)؛
 بشقابي (اليه اليه)؛
 مکعبي زاويهدار و بدون زاويه
 منشوري (محور عمودي خاکدانه طوالنيتر از افقي)؛
 ستوني (منشورهايي با نوکهاي گرد).

Mottling

1
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خاکهاي بدون ساختمان يا به صورت تکدانه (هر يک از دانهها به تنهايي مانند آنچه
تپههاي شني ديده ميشود) يا به صورت تودهاي (ذرات به هم چسبيده و بدون شکاف منظم
مانند آنچه که در بسياري از سخت کفهها ديده ميشود) هستند.

شکل  :33-2ساختمان کروي

شکل  :32-2ساختمان بلوکي
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شکل  :31-2ساختمان منشوري

شکل  :30-2ساختمان ستوني

فصل سوم
خاک ،تعدیل کننده ،تفکیک کننده
و تصفیه کننده آب و هوا
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خاک به عنوان عاملي تعديل کننده
خاکها نقش بسيار مهمي در ذخيرهسازي ،تنظيم و تصفيه کردن منابع هوا و آب دارند .با
باريدن باران ،آب روي سطح خاک ،بسته به خصوصيات خاک ممکن است درون خاک
نفوذ کرده يا از سطح آن خارج شود .ذرات خاک ممکن است مواد شيميايي و مواد مغذي
را در خود نگه داشته و آنها را براي ريشههاي گياهي در دسترس قرار داده و از انتقال آنها به
درياچه ها و نهرها يا ورود به آب زيرزميني جلوگيري کنند .منافذ خاکي که هوا و آب را
در خود نگه داشته و منتقل ميکند ،نقش مهمي در سالمت محيط خاک دارند .تمام
موجودات زنده به هوا و آب احتياج دارند .اگر تمام منافذ خاک از آب پر يا فشرده شده
باشد ،هواي کمتري براي ريشه گياه فراهم ميشود .پس از آمادهسازي يا دستکاري منطقه،
خصوصيات خاکهاي شهري با خصوصيات خاکهاي طبيعي متفاوت شده و هواي خاک
و آب بسيار متفاوت واکنش نشان ميدهند.
کارکرد خاک
انواع فعاليتهايي که خاکها انجام ميدهند کارکرد خاک ناميده ميشود .کارکرد خاک
به ما کمک ميکند تا سيستم بسيار پيچيده خاک را به قسمتهاي کوچکتر که قابل مطالعه
و درک هستند ،طبقهبنديکنيم .ما بيش از توليد مواد غذايي به خاک وابسته هستيم .ساير
کارکردهاي خاک شامل:
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الف) تهيه مصالح ساختماني و پشتيباني از سازهها
ب) حفظ تاريخ طبيعي و فرهنگي
ج) تنظيم ،تفکيک و تصفيه کردن هوا و آب
د) حفظ تنوع بيولوژيکي و بهرهوري
ه) به دام انداختن آاليندهها؛ و) تهيه مناطق تفريحي است
خاکها بدون توجه به اينکه در کجا واقع شدهاند ،کارکردهاي حساس خاصي را داشته و
در يک زمان بيش از يک کارکرد را انجام ميدهند (جدول .)3-1
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جدول  :3-1پنج کارکرد همزمان خاک

خاکها مانند اسفنج عمل ميکند ،توسط آب باران خيس ميشوند و رواناب را محدود
ميکنند .خاکها همچنين بصورت بالقوه در تقويت جريان آبهاي زيرزميني و کنترل
سيالب در مناطق شهري تأثير دارند.
خاکها مانند شيرهاي آب عمل ميکنند و آب و هوا را براي استفاده ،از گياهان و حيوانات
آزاد ميکنند.
خاکها مانند سوپر مارکتها عمل ميکنند ،مواد غذايي و هوا و آب با ارزش را براي
گياهان و حيوانات فراهم ميکنند .خاک ها همچنين کربن را ذخيره کرده و از هدر رفتن آن
در اتمسفر جلوگيري ميکنند.
خاکها مانند صافي يا فيلتر عمل ميکنند و آب و هواي موجود درون خود را تصفيه و
خالص ميکنند.
خاکها آاليندههايي مانند روغن ،سموم دفع آفات ،علف کشها و فلزات سنگين را
تجزيه ،بي حرکت و سمزدايي کرده و به دام مياندازند و از ورود آنها به منابع آب
زيرزميني جلوگيري ميکنند .خاکها همچنين مواد مغذي را براي استفادههاي بعدي
گياهان و حيوانات روي زمين و ميکروبهاي موجود در خاک ها ذخيره ميکنند.
ريشههاي گياه براي رشد بايد از هوا برخوردار باشند بنابراين هنگام آسفالت کردن مناطق،
بايد برنامههايي براي کنترل آب باران در نظر گرفته شود .ساختمانهاي ساخته شده روي
مواد پرکننده هنوز هم بايد توسط مواد موجود در منطقه پشتيباني شوند .خاکها در همه
مناطق از جمله مناطق شهري ميتوانند کارکردهاي مشابه داشته باشند.
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يک کار مهم ،متقاعد کردن افراد ساکن در محيط شهري است که قبل از شروع پروژههاي
شهري ،اطالعات و دادههاي خاک را در نظر بگيرند .اين اطالعات بايد بخشي از فرايند
برنامهريزي براي کليه پروژههاي شهري باشد .با تغيير خصوصيات خاک به دليل ساخت و
ساز يا ايجاد اختالالت ديگر ،تغييرات اساسي در ظرفيت عملکرد يک خاک اتفاق ميافتد،
همانطور که توسط ويژگيهاي مهندسي پيش بيني شده است .توانايي خاک در پشتيباني از
ساختمانها و ساير سازهها در هنگام دست خوردگي خاک و يا مخلوط شدن با ساير مواد
تغيير ميکند .مواد خاکي که در باالي زبالهها قرار دارند ،نميتوانند از ساختمانهاي بزرگ
و برخي ديگر از سازهها پشتيبانيکنند .بنابراين ،مهم است که از قبل بدانيم که از چه عواملي
انتظار ميرود باعث اختالل خاک شوند .نقشههاي خاک و توضيحات مشخصات خاک
ميتوانند در درک چگونگي واکنش خاک در محل ساختمان به مديريت پروژه ما کمک
کنند.
مناظر شهری
مناظر در مناطق شهري ،توسط شکلزمين؛ فعاليتهاي انساني ،مانند خاکبرداري يا
دستخوردگيهاي ديگر و حذف آب ،روغن يا مواد معدني؛ توسط پستي و بلنديهاي
کوچک موجود در مناطق کوچک کنترل ميشوند .حرکت خاک ميتواند ناشي از
خطراتي مانند ايجاد حوضچهها ،استقرار خاک ،تجزيه درختان مدفون يا دفن زبالهها و رانش
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زمين باشد .برخي از اين خطرات حاصل فرآيندهاي طبيعي در محيطزيست هستند و برخي
ديگر ناشي از فعاليتهاي انساني مانند خاکبرداري و خاکريزي براي ساخت و ساز است.
سازندهاي زمين شناسي قديمي مانند جريان گدازهها و مجراهاي گدازه فرو ميريزند و به
طور غير منتظرهاي گودالهاي بزرگي ايجاد ميکنند .آگاهي در مورد سازندهاي زمين
شناسي زيرين قبل از ساخت و ساز ميتواند نياز به تعميرات پرهزينه بعدي را رفع نمايد.
برنامهريزي شهري براي تغييرات منظر ،مستلزم در نظر گرفتن پايداري خاک ،حرکت آب
درون خاک ،تخلخل خاک ،زهکشي سطحي و افزايش نگهداري آب هنگام اضافه شدن
ماده آلي به خاک است .آگاهي از ژئومورفولوژي محل به ما کمک ميکند تا حرکت آب
و ذخيره آب را درک کنيم و بدانيم اين زمينها توسط نيروهاي زمينشناسي ساخته شده يا
توسط عوامل انساني ايجاد شدهاند .برخي از اليههاي خاک ساخته شده توسط انسان به طور
چشمگيري بر حرکت آب در خاک تأثير ميگذارند .اشکال مختلف زمين شناسي بعضاً در
بخش زيرين مناطق توسعه شهري قرار دارند و ممکن است در سطح زمين و منظر قابل
رويت نباشند (شکل .)3-1
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شکل  :3-1شيب خاک و زمينشناسي تحتاني

جدول  :2-1خالصه ورودي هاي مفيد در شناسايي واحدهاي منظر خاک شهري
ريزکاربری ها

خصوصیات موجود در منظر شهری

زير ساخت

زهکشي موجي ،سازههاي مرتفع ،تراکم مسکن و انواع جادهها

کاتناهاي خاک

زهکشي به هم پيوسته ،بافت خاک ،عمق خاک و رسوبات زمين شناسي

نمودارهاي بلوکي

مواد زمينشناسي ،پستي و بلندي و الگوهاي مکاني برشها و پر کردنيها

دادههاي منطقه

اندازهگيري فرسايش ،نفوذ ،جريان رودخانهاي و تصفيه زباله

خاک

واکنشهاي شيميايي ،فيزيکي و بيولوژيکي و ناپيوستگي

پوشش گياهي

تنوع فصلي ،گونههاي فرصت طلب و سازگاري فيزيولوژيک
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واکنش خاک و آب
نقشههاي توپوگرافي ،جهت جريان آب روي زمين را نشان ميدهند (شکل  .)2-1خطوط
کانتور در اطراف اشکال زمين کشيده شدهاند .خطوط تراز به طور کلي فواصل  34يا 24
متري را نشان ميدهند .آنها از کنار هم در يک جهت شيب حرکت ميکنند و آب به
صورت عمود (با زاويهاي مناسب) به سمت خطوط حرکت ميکند .خطوط تراز نزديک به
هم نشانگر وجود شيب تندتر هستند .فاصله خطوط تراز براي مناطق مسطح و يا داراي شيب
ماليم دورتر از هم و براي مناطق داراي شيب بيشتر نزديکتر به هم است .يک دايره بسته
نشان دهنده يک تپه يا کوه است.
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شکل  :2-1جزئيات نقشه توپوگرافي

سفرههاي آب زيرزميني ،منابع هستند که عموماً در دورههاي مرطوب به سطح نزديکتر قرار
ميگيرند و در دورههاي خشک عميقتر هستند .کاربري اراضي بر ميزان رواناب تأثير
ميگذارد .منطقهاي از تاالب ممکن است در مکاني واقع شود که شيب سطح زمين به
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ارتفاعي زير سفره آب برسد .جايي که آب زيرزميني به سطح نرسد ،به آن سفره آب گفته
مي شود .سفرههاي آب را ميتوان با مشاهده و ثبت رنگ خاک و رطوبت خاک در
کاوشهاي شهري يا در چاهکهاي آزمايشي شناسايي کرد.
نفوذ آب به داخل خاک به بافت خاک ،ساختمان خاک ،شيب ،وزن مخصوص ظاهري
خاک ،تراکم خاک و پوشش گياهي بستگي زيادي دارد .شکل هاي  1-1و  0-1نشان
ميدهند که در مناظر طبيعي آب بيشتري در مقايسه با مناظر دست خورده مانند مناطق شهري
به داخل خاک نفوذ پيدا ميکند.

شکل  :1-1حرکت آب در يک منظر طبيعي داراي پوشش گياهي .اين منظر در منطقه مرطوب قرار دارد.
در مناطق خشکتر ،سطح جريان باالتر از زمين اطراف است.
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شکل  :0-1حرکت آب در منظر شهري دست خورده و داراي پوشش گياهي محدود و سطوح غيرقابل
نفوذ .اين منظر در منطقه مرطوب قرار دارد .در مناطق خشکتر ،سطح جريان باالتر از زمين اطراف است.

در مناطقي که توسط خيابانها ،جادهها ،خانهها ،گاراژها و ساختمانهاي ديگر پوشانده شده،
آب بيشتري تبخير ميشود .آب بيشتري به دليل عدم نفوذ ناحيه آسفالت ،اليههاي خاک
فشرده شده و ساختمانهاي شهري ،در مناطق شهري از بين ميرود .آب حاوي رسوب کف
درياچهها و مخازن ميباشد .از بين بردن اين رسوبات پرهزينه است (شکل .)5-1
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شکل  :5-1برداشتن رسوبات از درياچه کنترل سيل .يک سد در پس زمينه قرار دارد.

نفت ،گاز ،کود ساخته شده از چمن ،سموم دفع آفات و ساير آاليندهها ،اغلب از مناطق
شهري خارج ميشوند و به درياچهها ،نهرها يا مخازن رسيده و کيفيت آب را کاهش
ميدهند .برخي از کودها ،سموم دفع آفات و علفکشها ميتوانند از طريق خاک به داخل
آب زيرزميني وارد شوند و اين مورد نيز بر کيفيت آب شهري تأثير ميگذارد .سازندهاي
زمينشناسي ،انواع سنگهايي که در زير خاکها وجود دارند ،بر حرکت آب در خاکها
و مناظر آنها تأثير ميگذارند .نمونه اي از سازند زمينشناسي ناپايدار اليههاي شيل است که
مستعد زمين لغزش است (شکل هاي  6-1و  .)۹-1وزن آب اضافي در خاک ميتواند شيب
و پايداري خاک را کاهش دهد ،به خصوص در مناطق شهري که پروژههاي شهري گران
قيمت در آن ساخته شده است.
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شکل  :6-1خانهاي که در اثر لغزش طبقات شيل آسيب ديده است.

دمای خاک
دماي خاک ممکن است در مناطق شهري بيشتراز جنگلها و مزارع اطراف باشد .جزاير
گرمايي در جايي شکل ميگيرد که آسفالت گسترده و ساختمانهاي بزرگ گرما را جذب
و بازگردانده و جريان هوا را در يک شهر محدود ميکنند .تأمين آب ممکن است در جزاير
گرمايي محدود باشد زيرا رواناب پشتبام و آب باران به زهکشي موجي در خيابانها انتقال
مييابد .تنش گرما در گياهان در خاکهاي بيش از حد خشک ايجاد ميشود .آب و فعاليت
ميکروبي خاک در خاک تأثير معنيداري بر دماي خاک زيرسطحي دارد (شکل .)6-1
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شکل  :۹-1ريزش خاک در يک شيب تند در زير مرکز خريد.
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شکل  :6-1افزايش فعاليت ميکروبي باعث افزايش دماي خاک در محل دفن زباله ميشود.

کريدورهای جريان
کريدورهاي جريان فرصتي براي ايجاد فضاي سبز تفريحي ،کنترل سيالب و زيستگاه حيات
وحش در مناطق شهري فراهم ميکنند .اکوسيستمهاي خاک شهري و حومه شبيه به مناطق
روستايي است اما پويايي بيشتري در جزاير گرمايي ،آب ناشي از طوفان هدايت شده و
سيستم حمل و نقل براي ساکنان شهري دارند .در بعضي مناطق ،خيابانها زهکشي سطحي
طبيعي را قطع ميکنند و حوضچهها يا درياچهها شکل ميگيرند .بسياري از پروژههاي
شهري ،نهرهايي را که در گذشته لولهکشي ميشدند احيا و کريدورهاي جريان کنار
رودخانهاي را ايجاد ميکنند .اين مناطق ممکن است با پارکينگهاي بازسازي شده از
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سنگفرش متخلخل ارتباط برقرار کند ،به طوري که سرانجام آب باران بيشتر به آبهاي
زيرزميني يا رودخانههاي سطحي و درياچهها باز ميگردد.
راندمان فيلتر خاک در مناطق درون کريدورهاي جريان و زير مناطق پارکينگ بسيار مهم
است .خاکها براي واکنشهاي شيميايي که مواد سمّي را از آب رواناب خارج ميکنند ،به
يک جامعه زيستي فعال نياز دارند و آنها را به شکلهاي کمتر فعال در خاکها نگه
ميدارند.
به دليل تراکم باالي جمعيت و در نتيجه استفاده فشرده زمين ،خاکهاي شهري معموالً دچار
تغيير ميشوند .اين تغييرات ميتواند اندک باشد و فقط برخي خصوصيات خاک را
درگيرکند .نمونههاي آن به هم خوردن افق خاک ،حذف خاک سطحي و افزودن مواد
خاک براي رشد گياه است .اختالالت ديگر مانند فعاليتهاي شکلدهي و درجهبندي
ميتواند چشمگيرتر باشد و ميتواند شکل خود منظر را تغيير دهد .فعاليتهاي خاکبرداري و
خاکريزي باعث تغيير خصوصيات خاک سطحي ميشوند که بر حرکت آب به داخل و
درون خاک ،فرسايش منطقه و حاصلخيزي خاک تأثير ميگذارند .شکلگيري و
درجهبندي فعاليتها ممکن است يک منطقه پروژه را بهبود بخشد ،اما ممکن است باعث
تغيير جهت و جريان آب شود و باعث ايجاد مشکل در مناطق مجاور شود .براي به حداقل
رساندن مشکالت در مناطق مجاور و تأثيرات روي آب زيرزميني ،فرسايش و رسوب،
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برنامهريزي قبل از ساخت و ساز الزم است .خاکريزهاي سيلتي ميتوانند رسوبات را از نهرها
و ساير پهنه هاي آبي حذف کنند (شکل .)9-1

شکل  :9-1خاکريزهاي سيلتي رسوبات را جمع ميکنند و آنها را از رسيدن به پيکرههاي آبي در نزديکي
اماکن ساختماني دور نگه ميدارند .ساخت و ساز در اين منطقه تازه شروع شده است.

حوضههاي آبخيز شهري را ميتوان با نوع مرز بين ويژگيهاي منظر که آب را مجبور به
حرکت در جهت ديگري ميکند تعريف کرد .ما ميتوانيم بين حوضه شهري يا مجاري
فاضالب و يک حوضه آبخيز طبيعي که توسط تقسيمات حوضه آبخيز توپوگرافي تعريف
شدهاند ،تمايز قائل شويم .دستکاري در منظر نيز مي تواند اثرات مثبتي داشته باشد .گاهي
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اوقات به ديده شدن گونههاي گياهي و جانوري ديگر يا به حداقل رساندن تأثير صفات
نامطلوب مناظر طبيعي کمک ميکند.
مديريت آب متالطم
فعاليتهاي ساختماني ميتوانند تأثير بزرگي بر کيفيت پايين آب ناشي از رسوب و گرد و
غبار در مناطق شهري بگذارند .تغيير در کيفيت آب جويبارها و تاالبهاي مجاور اراضي
شهري معموالً حاکي از مديريت ضعيف خاکهاي شهري است .به عنوان مثال کمبود
جانوراني مانند خرچنگهاي آب شيرين و سنجاقکها در جويبارها ميتواند نشانهاي از
مديريت ضعيف خاکهاي شهري باشد.
رواناب ،آبي است که نميتواند به داخل خاک نفوذ کند و در سطح زمين سرازير شده،
ذرات خاک و هر چيز ديگري را که ميتواند به عنوان رسوب در بارانهاي سيالبي و
دورههاي سيالب جابجا شود ،توسط خود حمل مي کند (شکل  .)34-1رسوبات ميتوانند
خيابانها و زهکشها را گل آلوده کنند و آبهاي سيالب ميتوانند فسفر اضافي ،نيتروژن و
ساير آاليندهها را به سمت نهرها يا درياچهها حمل کنند .مواد مغذي اضافي که به رسوبات و
ذرات خاک وصل شدهاند ،ممکن است باعث شکوفايي جلبکها و ديد ضعيف در زير آب
شوند .شکوفايي جلبک گاهي خطرات سالمتي را همراه دارند و شنا و ماهيگيري را تحت
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تأثير قرار ميدهند .شکوفايي جلبک و رسوبزايي نيز معموالً با کاهش ميزان اکسيژن آب
سبب کاهش کيفيت آب ميشوند.

شکل  :34-1طغيان سيل در خيابان سبب غرق شدن ماشينها ميشود.

نقشههاي فرسايش و رسوب در جايي مورد استفاده قرار ميگيرند که اراضي وسيعي دچار به
هم خوردگي خاک شده باشند و يا انتظار رود فعاليت فرسايش از طريق وقوع بارانها يا باد
ادامه يابد .دو مؤلفه اصلي اين طرحها ،کنترل رواناب و گرد و غبار و همچنين حفظ ميزان
جريان و ميزان آب در سطوح پيشساخته است .اقدامات پيشگيرانه که باعث کندي جريان
رسوبات به آبراههها ميشوند ،شامل خاکريزهاي سيلتي است که روي محوطههاي اطراف
تپهها قرار دارد و اليههاي علف خشک که در فواصل داخلي محورهاي خندق متصل
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ميشوند.در بعضي از مناطق شهري سرعت نفوذ آب در خاک زياد و تقريباً برابر با 5
سانتيمتر در ساعت است .تأثير منفي اين نفوذپذيري باال اين است که اگر افزودن کود
بالفاصله قبل از بارش صورت گيرد ،ممکن است مقدار زيادي کود از طريق خاک به داخل
آب زيرزميني شسته شود يا مستقيماً بوسيله تخليه شود .دانشمندان خاک اين زهکشهاي
غني از مواد مغذي را گودال کرمي ساخته شده توسط انسان مينامند .گودال کرمي در
خاک عملکرد مشابهي را در انتقال سريع مواد مغذي به نقاط دوردست خاک دارند.
بيشتر اوقات ،مديريت آب متالطم در مناطق توسعه يافته شهري براي جلوگيري از وقوع
سيل و تخليه اضطراري فاضالب تصفيه نشده به رودخانهها مورد نياز است (شکل .)33-1
ميزان و جريان آب متالطم (طوفان) بستگي به ميزان بارندگي در خاک دارد .ميزان بارندگي
در مناطق شهري در سراسر کشور بسيار متفاوت است .شيوههاي ساختماني که باعث به هم
خوردگي در خاک شود ممکن است به دليل احکام محلي و ايالتي از يک کشور به کشور
ديگر متفاوت باشد .افزايش رواناب ناشي از کاهش نفوذ آب (ايجاد شده توسط تراکم يا
شکل دادن به زمين) در برنامهريزي شهري اولويت بااليي دارد.
نشريه فني شماره  55با عنوان هيدرولوژي شهري براي آبخيزهاي کوچک ،هنوز هم به
عنوان ابزاري براي برنامهريزي و نظارت بر حرکت آب به ويژه در مناطق شهري که خاک
در آنها به هم خورده است ،بهطور گسترده مورد استفاده قرار ميگيرد .ميزان نفوذ آب در
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محاسبه مقدار آبي که در يک زمان مشخص از يک محل جاري ميشود ،نقش اساسي دارد.
ميزان نفوذ نسبي آب در خاک براي تراکمهاي مختلف مسکن و درجات مختلف قدرت
چمن به عنوان شماره منحني رواناب ( )RCNدر نشريه فني ( 55جدول  )1-5بيان شده است.
گروه هيدرولوژيکي خاک ( )HSGکه شاخص نفوذ است براي هر خاک از پيش تعيين
شده است .حرف  Aنشانگر نفوذ سريع است و حرف  Dنشانگر اين است که آب باران به
طور کلي از سطح خارج ميشود .مديريت خاک در مناطق شهري ميتواند با افزايش
مساحت چمنِ باز "خوب" که بيش از  ۹5درصد سطح آن با چمن پوشيده شده است ،بر
کاهش رواناب ( )RCNتأثير مثبت بگذارد .اضافه کردن هرگونه روسازي ،ميزان و سرعت
آب خروج از منطقه را افزايش ميدهد.
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شکل  :33-1يک پارکينگ و خيابان آبگرفته.
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جدول  :1-1اعداد منحني رواناب نشريه فني  55با تراکم مسکن و قدرت پوشش
نوع پوشش

افزايش رواناب ( )RCNو کاهش

وضعیت خاک

نفوذ ()HSG
جاده آسفالته

96

96

96

96

غيرقابل نفوذ

منطقه تجاري

69

92

90

95

 %65غيرقابل نفوذ

منطقه جديد درجه بندي شده

۹۹

66

93

90

بدون پوشش

زمين مسکوني کوچکتر از 3/6

۹۹

65

94

92

 %65غيرقابل نفوذ

جريب
زمين مسکوني  3/0جريبي

63

۹5

61

6۹

 %16غيرقابل نفوذ

زمين مسکوني  3/2جريبي

50

۹4

64

65

 %25غيرقابل نفوذ

زمين مسکوني  2جريبي

06

65

۹۹

62

 %32غيرقابل نفوذ

چمنِ باز "ضعيف"

66

۹9

66

69

کمتر از %54

چمنِ باز "خوب"

19

63

۹0

64

چمنکاري
بيشتر از %۹5
چمنکاري
گزيدهاي از جدول  2-2الف در نشريه فني " ،55هيدرولوژي شهري براي آبخيزهاي کوچک"RCN .
شماره منحني رواناب ( )96-14است .عدد  14نشان دهنده کمترين ميزان رواناب است HSG .گروه

خاک هيدرولوژيکي ( )A-Dاست .گروه  Aشامل خاکهايي است که با نفوذ سريع مشخص ميشوند.

فصل سوم :خاک ،تعديل کننده ،تفکیک کننده و تصفیه کننده آب و هوا 12 

فرسايش بادی شهری
فرسايش بادي ،حرکت ذرات خاک توسط باد است و هنگامي رخ ميدهد که سطوح زمين
فاقد پوشش گياهي و خاک خشک باشد .سرعت باد بايد به سرعت مشخصي برسد (در
بيشتر موارد بيش از  39تا  13کيلومتر در ساعت در  14سانتيمتري سطح زمين) تا بسته به
اندازه ذرات ،ذرات خاک حرکت کنند .ذرات خاک کوچکتر (سيلت و رس) به
سرعتهاي کمتري احتياج دارند و ذرات جداگانه مواد آلي به دليل وزن کم ،به راحتي و با
کمترين سرعت حرکت ميکنند .گرد و غبار " "PM-2.5به ذرات خاک با اندازه کمتر از
 2/5ميکرون اشاره دارد که ميتوانند وارد ريههاي انسان شوند و مشکالت تنفسي ايجاد
کنند .اين ذرات کوچک هنگامي شکل ميگيرند که وسايل ساخت و ساز ،خاک را در
شرايط خشک و باد نرم و پودري ميکنند .پتانسيل بااليي براي ايجاد گرد و غبار در اماکن
بزرگ ساختماني و ساير مناطق به هم خورده وجود دارد (شکل هاي  32-1و .)31-1
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شکل  :32-1برش در يک منطقه ساخت و ساز .اين منطقه در معرض فرسايش بادي است.
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شکل  :31-1ابر غبارآلود در امتداد بزرگراه .ذرات بادرفتي در پيشنما با متر اندازهگيري ميشوند.

بر اساس اندازه و وزن ذرات ،سه نوع فرسايش بادي وجود دارد (شکل « .)30-1خزش
خاک» هنگامي اتفاق ميافتد که باد بسيار شديد ذرات شن درشت را با چرخيدن آنها در
سطح خاک حرکت ميدهد« .جهش» هنگامي اتفاق ميافتد که باد ذرات خاک را با قدرت
در امتداد سطح خاک حرکت ميدهد« .طوفان گرد و غبار» هنگامي اتفاق ميافتد که باد
ذرات کوچک خاک را از سطح زمين جدا کرده و آنها را در هوا معلق ميکند .فرسايش باد
بيشتر در مرحله تعليق طوفان هاي گرد و غبار قابل مشاهده است.
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شکل  :30-1فرايند فرسايش بادي

مناطق مسطح در آب و هواي خشک به احتمال زياد داراي مشکالت شديد فرسايش بادي
هستند .مناطق خاصي از اياالت متحده آمريکا نسبت به ساير مناطق مستعد وزش باد شديد
هستند .فعاليتهاي ساختماني معموالً با از بين بردن گياهان و نرم کردن خاکدانههاي ،سطح
زمين را دچار تغيير ميکند و باعث خشک شدن منطقه ميگردد .کاهش ترافيک روي سطح
زمين ،ناهموار نگه داشتن سطح با حفظ کلوخهها يا خاکدانهها ،آب دادن به سطوح محل

فصل سوم :خاک ،تعديل کننده ،تفکیک کننده و تصفیه کننده آب و هوا 17 

ساخت و ساز ،ريختن مالچ در مناطق دستکاري شده و برقرار کردن بادشکنها يا موانع
باعث کاهش خطر فرسايش بادي شهري ميشود.

فصل چهارم
خاک ،پایدار کننده تنوع زیستی و
زادآوری گیاهان و جانوران
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خاکها چه در نواحي شهري و چه در محيط طبيعي فراهم کننده فضاي زندگي ،آب ،هوا و
مواد مغذي براي ريز جانداران ،گياهان ،جانوران و انسانها هستند .ويژگيهاي خاک در
بيشتر نواحي تعيين کننده نوع گياه يا جانوري است که ميتواند درون خاک يا روي آن
زندگي کنند .خاکهاي شهري که دستخورده و مخلوط شدهاند ،ممکن است ويژگيهاي
طبيعي الزم براي زندگي را ندارند .براي رويش دوباره گياهان در اين خاکها ممکن است به
عمليات اصالحي نياز باشد .در بسياري نواحي شهري بايد مواد باقيمانده خاک را اصالح
کرد تا بتوانند پذيراي زندگي گياهي و جانوري شوند.
حاصلخیزی خاک و تغذيه گیاهان
مديريت خاکهاي شهري براي داشتن باغچههاي حاصلخيز به آگاهي بنيادين از
ويژگيهاي فيزيکي و شيميايي خاک نياز دارد .نمونهگيري و آزمايشهاي ميداني ميتواند
به باغبانها کمک کند تا توانايي خاکهاي شهري براي رويش گياهان مشخص و نياز اين
خاکها به کود يا مواد مغذي گياهي را تعيين کنند (جدول .)3-0
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جدول  :3-0نمونهاي از عواملي که بر حاصلخيزي خاکهاي شهري تأثيرگذار هستند.
عنوان
افزوده نشدن ماده آلي يا افزودن تنها اندکي از آن.
اشياي دست ساز که حرکت آب را مختل ميکنند.
نمک بيشتر.
چرخه گسسته شده مواد مغذي و فعاليت سازگار شده ريزجانداران.
دماي باالي خاک که واکنشهاي شيميايي را تشديد ميکند.
باال رفتن پهاش در پي افزوده شدن سيمان ،گچ ساختماني و نمک جادهاي.
جريان آب زير سطحي جانبي به دليل متراکم شدن اليهها.

براي فراهم کردن نيازهاي تغذيهاي گياهان شهري بايد از رطوبت خاک ،دماي آن و
همچنين مواد شيميايي و جانداراني که براي تبديل کود به مواد مغذي سودمند و ضروري
هستند ،شناخت کافي داشت .انتخاب گياهان بر اساس نيازهاي تغذيهاي گياه در حال رشد،
سابقه کشت ،وضعيت خاک و فضاي در دسترس انجام ميشود .گياهاني که در بعنوان غذا
استفاده مي شوند ممکن است در نواحي شهري به خوبي رشد کنند (شکلهاي  3-0و .)2-0
بايد به مقاومتهاي گوناگون گياهان در برابر فلزات و زهکشي ،فصل رويش و کنترل
علفهاي هرز توجه نمود.

فصل چهارم :خاک ،پايدار کننده تنوع زيستی و زادآوری گیاهان و جانوران70 

شکل  :3-0محصوالت يک باغچه خانگي ويتنامي.

شکل  :2-0يک باغچه متمرکز خانگي ويتنامي در بخشي از يک شهر.
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رشد و تغذيه گياهان پيوند نزديکي با ويژگيهاي خاک دارد .توانايي ذرات خاک در نگه
داشتن و رها کردن مواد مغذي براي استفاده گياهان و ريزجانداران ،ظرفيت تبادل کاتيوني
) (CEC1ناميده ميشود .اين ظرفيت ،مشخص کننده مواد مغذي که در محلول مانده و در
دسترس ريشه گياهان قرار ميگيرند و نيز مواد مغذي که درون خاک انتقال يافته و بدين
ترتيب در دسترس گياهان و ميکروبها قرار نميگيرند ،است .کاتيونهاي خاک مواد
مغذي داراي بار الکتريکي مثبت مانند نيتروژن ،سديم ،کلسيم و پتاسيم هستند .گونه هاي
مختلف گياهان و ميکروبها به نوع و مقدار خاصي از مواد مغذّي نياز دارند .فلزات کم
مصرف ،مواد مغذي در خاک هستند .اين مواد معموالً به مقدار بسيار کمي استفاده ميشوند.
فلزات کم مصرف همچون آهن و منيزيم براي رشد گياه ضروري هستند .همچنين آنها
توانايي مبارزه گياه با بيماريها را افزايش ميدهند .تحرک فلز و احتمال سمّي بودن آنها در
خاک در پهاشهاي پايينتر پيش ميآيد و به پيوند فلزي توسط تبادل کاتيوني بستگي
دارد.
گونههاي مختلف رس در خاک ،کاتيونها را به سوي سطحهاي خود که بار منفي دارند
جذب ميکنند و نگه ميدارند .برخي رسها ميتوانند بعضي مواد شيميايي را بسيار محکم
درون خود نگه دارند .در نتيجه دريافت مواد مغذي الزم از خاک براي گياهان دشوار

Cation Exchange Capacity

1

فصل چهارم :خاک ،پايدار کننده تنوع زيستی و زادآوری گیاهان و جانوران72 

ميشود .در زمينهايي که اين گونه رسهاي بسيار فعال دارند ،معموالً براي کاهش اسيدي
بودن خاک و رها شدن مواد مغذي از رس به محلول خاک ،به خاک آهک (کلسيم
کربنات) افزوده ميشود.
ماده آلي نواحي فعال بسياري دارد که همچون ذرات رس مواد شيميايي را به هم پيوند
ميدهند .ماده آلي را ميتوان به صورت يک اليه ضخيم تيره رنگ سطحي رؤيت نمود که
گياهان در آن ميرويند و مواد مغذي را جذب ميکنند .ماده آلي ،رس و ديگر مواد در هر
اليه از خاک با يکديگر مخلوط ميشوند و يک سيستم شيميايي ايجاد ميکنند .پرورش
متمرکز سبزيجات که در طول سالها مواد گياهي و پسماند آلي را به خاک بازگردانده،
ميتواند اليهاي ضخيم و تيره رنگ از مواد آلي روي سطح خاک به وجود آورد .همان طور
که در شکل  1-0سبزيجات نشان داده شده است ،در يک باغچه که از صد سال پيش تا
کنون در آن کشت مداوم سبزيجات صورت پذيرفته است؛ رنگ اليه ايجاد شده ممکن
است با رنگ خاک زير آن بسيار متفاوت باشد.
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شکل  :1-0نيمرخ خاک در يک باغچه با سابقه کشت بلندمدت.
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اسیديته خاک
اسيد مادهاي است که بار الکتريکي مثبت دارد و هنگام حل شدن در آب يونهاي هيدروژن
آزاد ميکند .يونهاي هيدروژن نيز بار مثبت دارند .هرچه اسيد قويتر باشد ،بيشتر در آب
حل ميشود .معموالً از مقياس پهاش (از  3تا  )30براي اندازهگيري ميزان پهاش خاک
استفاده ميشود .هر چه عدد پهاش کمتر باشد خاک اسيديتر است .ميانه مقياس پهاش
يعني  ،۹خنثي است که براي رشد بيشتر گياهان مناسب است.
تغيير در واکنشهاي خاک که با پهاش اندازهگيري ميشود ،تأثير چشمگيري بر فلزهاي
موجود در خاک دارد .سميت فلزات براي گياهان و جانوران در خاکهاي اسيدي با
پهاشکم ( 1تا  )5افزايش مييابد .در اين خاکها فلزات از سطحهاي منفي به محلول
خاک باز ميگردند .در خاکهايي که پهاش بيشتر( 5تا  )6دارند ،معموالً فلزات درخاک
رسوب داده ميشوند .واژه «رسوب داده شدن» به اين معني است که يونهاي مثبت فلزات
محکم به سطوح منفي درون خاک ميچسبند .اين سطوح ممکن است روي ذرات رس،
ترکيبهاي کاني يا مواد آلي شامل سطوح روي برخي ريزجانداران قرار داشته باشند .اين
پيوند هاي قوي و محکم فلزات را از دسترس گياهان دور نگه ميدارند و احتمال مصرف
شدن آنها توسط جانوران يا تماس آنها با پوست انسان را کاهش ميدهند.
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موجودات زنده و بیوشیمي خاک
خاک از ذرات کاني ،ماده آلي و بازمانده تجريه شده جانداران تشکيل شده است.
باکتريها ،قارچ ها و ديگر ريزجانداران عوامل اصلي تجزيه گياهان و جانوران مرده در
خاک هستند .ريز جانداران (ميکروبها) سطوحي با بار منفي دارند و مواد مغذي و فلزات
موجود در خاک ميتوانند به آنها بچسبند و خاکدانهها و ترکيبهاي خاک را بسازند.
کرمهاي خاکي و جانوران درشتتر ،مواد آلي و کاني را ميبلعند و هضم ميکنند و به
شکل خاکدانه در ميآورند و به صورت پسماند باقي ميگذارند .خاکدانهها تودههاي سستي
از چندين جزء خاک در يک ساختمان هستند که اجازه عبور آب و هوا و همين طور
واکنشهاي بيوشيميايي براي توليد انرژي و چرخه مواد مغذي را ميدهند (شکل .)0-0
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شکل :0-0اجزاي خاک در مقياس ميکروسکوپي

خاک به عنوان تصفیه کننده و بافر آالينده ها
ساماندهي کمپوست و پسماند آلي اهميت بسياري براي تغذيه گياهي و تجزيه بيولوژيکي و
تبديل آاليندههاي خاک به شکلهاي غيرفعال دارد .دو راه اصلي مديريت آالينده ها،
تصفيه و بافر کردن است .ماده آالينده هنگام عبور از درون خاک به آرامي توسط ذرات
خاک به دام افتاده و با چسبيدن به سطوح آنها تصفيه ميشود .خاصيت بافري خاک ذرات
آالينده ها را به دام انداخته و آنها را به شکلهاي غير فعال در ميآورد.
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کمپوستسازي و استفاده از سيستمهاي فاضالب نمونههايي از مديريت پسماند در
خاک هاي شهري هستند .مواد آلي براي نگهداري آب و مواد مغذي در رشد گياه مورد نياز
هستند .با کمپوستسازي ميتوان بيشتر برگها و خرده علفها را در پارکهاي شهر و
باغچههاي محلي و باغهاي خانگي در حومه شهر بازيافت کرد (شکل . )5-0
اين روش ،جايگزين کم هزينهاي براي بهسازي خاک است که تخلخل را افزايش ميدهد و
محيط را براي ريشهسازي گياهان آماده ميکند .مالحظات اصلي هنگام استفاده از پسماند
کمپوست شده باغها و حياطها ،نيازهاي تغذيهاي گياهان و امکان وجود بذر گياهان هرز يا
آاليندهها در کمپوست است .در منابع موجود از خدمات توسعه تعاوني دستورالعملهايي
براي کاربرد کمپوست ارائه شده تا بيشترين ميزان ماده مغذي و کمترين بيماريها و
آاليندهها انتقال يابد .همين روشها براي پسماندهاي آلي شهري و همچنين کشاورزي
کاربرد دارند و سود اقتصادي بازيافت از هر دو حاصل ميگردد.
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شکل  :5-0بشکههاي کمپوستسازي يا کپههاي حصار کشيده سنتي براي باغچههاي خانگي با
تمرکزهاي متفاوت مديريتي.

آگاهي از نقش خاک در سيستمهاي فاضالب به ساکنان شهرهاي کوچک يا مناطق
مسکوني دورافتاده کمک ميکند که بازگشت برخي مواد مغذي را به خاک کنترل کنند.
پساب فاضالب ميتواند نيتروژن و فسفر موردنياز ريشههاي چمن را فراهم کند .چمنهايي
که پساب را از زهکشي سيستم هاي فاضالب ناکارآمد يا از کار افتاده دريافت کردهاند،
رنگ سبز تيرهتري دارند و ضخيمتر از چمنهاي پيرامون خود هستند .درياچههايي که در
پيرامون آنها ساختمانسازي فشرده با سيستمهاي فاضالب انجام ميشود ،ممکن است در
کيفيت آب خود مشکالتي همچون شکوفايي تودهاي جلبکها و افزايش بيش از حد فسفر
پيدا کنند.
تبديل کلبههاي تابستاني به خانه هاي دائمي ،ميتواند سبب از کار افتادن سيستمهاي
فاضالب يا تخليه بيش از حد پساب سرشار از موادمغذي به درياچهها و رودخانهها شود.
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براي جا دادن پسماند انساني توليد شده و اطمينان از آلوده نشدن آب سطحي و زيرزميني در
چاهها ،ممکن است به کارهايي مثل بهسازي ،پاکسازي و بزرگتر کردن سيستمهاي فاضالب
نياز پيدا شود .ويژگيهاي خاک که در طراحي و پياده کردن سيستمهاي فاضالب تأثير
گذار هستند شامل شيب ،عمق سنگ بستر ،آبگذري ،عمق سطح ايستابي ،خميرايي (ميزان
انبساط ممکن هنگام مرطوب و خشک شدن متوالي) ،بافت و ساختمان خاک و امکان
خوردگي لولههاي فوالدي يا بتني ميشوند.
تشخیص مناطق مشکل ساز با استفاده از مدارک گذشته
فلزات موجود در خاک داراي منشأ گوناگوني هستند .فلزات ممکن است در سنگها وجود
داشته باشند يا مانند مس ،جيوه ،سرب و روي از اتمسفر به خاک افزوده شده باشند .همچنين
ممکن است سابقه فعاليت هاي صنعتي مانند توليد باتري ،ساخت برنز و فوالد ،فعاليت معدن و
ديگر فرآيندهايي که با فلزاتي همچون نيکل ،مس و سرب سر و کار دارند ،باعث ورود
فلزات به خاک شده باشند .سرب به طور خاص در کنار جادهها وجود دارند که بازمانده از
اگزوز خودروها پيش از توليد بنزين بدون سرب است و همچنين مناطق تخريب خودرو
ممکن است حاوي انواع فلزات که مورد استفاده در اتومبيلهاي قديميتر باشند .همچنين
رنگهاي حاوي سرب و برخي نورگيرهاي پنجره و لولههاي جوش داده شده در خانههايي
که پيش از سال  39۹6ساخته شدهاند ،مقداري سرب به خاکهاي اطراف وارد ميکنند.
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ساير منابع موجود فلزات و مواد پسماند آلي ،مناطق دفع زباله هستند که نگهداري نامناسبي
دارند يا بدون نظارت هستند .پسماندهاي دفن شده سرانجام تجزيه ميشوند و نوعي خاک
شهري بسيار متغير به وجود ميآورند .پوشش گياهي خودرو که در شکل  5-6نشان داده
شده است ميتواند به عنوان محدوده اي تفريحي يا صنعتي بهره جست.

شکل  :5-0يک محل دفن زباله قديمي که با گياه ني پوشيده شده است

زمينهايي که دچار آتشسوزي شهري شدهاند ممکن است داراي تجمعي از فلزات زير
خاک باشد .اين مواد را تنها با کَندن خاک يا مراجعه به مدارک آرشيوي ميتوان پيدا کرد
(شکل  .)۹-0آتش سوزيهاي گسترده ،پسماندهايي روي سطح خاک ميگذارند که
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ممکن است بسيار آلوده باشند .در اين مناطق برخي گونههاي گياهي هنوز هم ميتوانند به
خوبي رشد کنند اما براي آگاهي از خطرات براي سالمت انسان بايد هر منطقه را به خوبي
بازرسي نمود .رسوبات دريايي را ميتوان اليروبي نمود و به عنوان مواد پر کننده اراضي
پست شهري به کار برد .آاليندهها درون ماده اليروبي شده ممکن است به منطقه برده شوند.
همچنين با متراکم شدن اليه زير سطحي ،براي جابجايي آب و نفوذ ريشه ،مشکالت ديگري
به وجود خواهد آمد.

شکل  :0-0نيمرخ خاک با يک اليه مدفون خاکستر و پسماند .اين مکان دچار آتشسوزي شهري شده
است.
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تشخیص مناطق مشکلساز با استفاده از شواهد بصری
آلودگي خاک به فلزات را ميتوان با بررسي رشد گياهان ،رفتار جانوران يا لکههاي رنگي
حاوي سرب از ساختمانهاي قديمي مشخص کرد .بسياري از گياهان به راحتي نميتوانند
در محيط هايي که غلظت بااليي از برخي فلزات دارند رشد کنند .برخي ديگر از گياهان در
خاک آلوده رشد ميکنند اما ممکن است رشد آنها کمتر از اندازه طبيعي باشد .نبود هيچ
گونه گياهي ،نشانه هشداري از آلودگي بسيار شديد خاک است در اين موارد بايد هنگام
نمونهبرداري بسيار احتياط نمود.
ممکن است در منطقه اي فلزات وجود داشته باشند اما به داليلي از جمله ويژگيهاي خاک،
زهکشي و پوشش گياهي ،خطري براي کاربري باغباني و تفريحي ايجاد نکند .پشهها نه تنها
در کنار مرداب بلکه پيرامون هر ساختمان يا جادهاي که نزديک آب راکد قرار دارد
ميتوانند براي سالمتي انسان خطرساز شوند .معموالً دليل اصلي جمع شدن آب روي سطح
زمين و نفوذ نکردن آن به خاک تراکم خاک است .زير و رو خاک داراي رطوبت اندک
ميتواند سبب افزايش تخلخل (فضاي عبور هوا ميان ذرات) و نفوذ آب شود .راهحلهاي
ديگر شامل دور کردن جريان آب از زمينهاي پست و ساخت کانالهايي براي جريان يافتن
آب باران اطراف منطقه يا در جويهاي مشخص يا چالههايي در منطقه است.
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مراقبتهايي برای باغچههای همگاني ،زمینهای بازی و پارکها
تفريح و سرگرمي بيرون از خانه و گلکاري فعاليتهاي محبوبي هستند که روي خاکهاي
شهري صورت ميپذيرند .خطري که اين خاکها براي سالمت انسان دارند در مناطق
مختلف يا حتي خاکهاي يک منطقه تفاوت دارد .بايد پژوهش دقيقي درباره منطقه صورت
گيرد و ويژگيهاي کليدي خاک مورد بررسي قرار گيرند (جدول .)2-0
باغچههاي خانگي و محلي روي خاکهاي آلوده که بخش بسيار کمي از سبزيجات سبد
خوراک روزانه مردم را فراهم ميکنند ،معموالً خطري براي سالمت انسان ندارند .با اين
حال بايد هنگام خوردن سبزيجاتي که در خاک آلوده رشد کردهاند احتياط نمود .اغلب
محصوالت باغچهاي مکمل محصوالت خريداري شده هستند و در بيشتر طول سال نيازهاي
تغذيه مردم از طريق ديگري تأمين ميشوند .با خريد سبزيجات از بازار ترهبار يا باغچههاي
خيريه مدارس ميتوان احتمال مصرف گياهان آلوده توسط هر فرد را کاهش داد.
در رابطه با زمينهاي باير يا دچار نشت آب در نزديکي مناطق صنعتي قديمي ،زبالهدانها يا
خانههاي قديمي ،بايد احتياط نمود .هنگام نمونهبرداري از خاک بايد از دستکش استفاده
شود .گرد و غبار نواحي آلوده براي تنفس انسان و جانوران خطرناک است .تماس پوستي
بيش از حد يا تماس دست با دهان ميتواند سبب ورود فلزات به بدن کودکان و اختالل در
رشد و توان ذهني آنها شود .حيوانات خانگي نيز ميتوانند گرد و غبار يا گل آلوده را به
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همراه خود به خانه بياورند .تماس پوستي طوالني مدت با باغچههاي آلوده براي کودکان
خردسال خطرناک است .بسترهاي مرتفع گياهکاري که آستر روي سطح خاک دارند و با
مواد به دقت انتخاب شده پر گرديدهاند ،جايگزين کم خطرتر و سودمندتري هستند.
باغچههاي محلي فرصت مطلوبي را براي ورزش کردن ،ديدار با همسايگان ،پرورش
سبزيجات و استراحت بيشتر شهروندان فراهم ميکنند.
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جدول  : 2-0خطرات براي سالمت انسان
خطرهای نسبي
گرد و غبار تنفس شده.
سرب محلول براي جذب توسط گياه.
چالههاي گِلي که توجه کودکان را جلب کرده و احتمال تماس پوستي را افزايش ميدهند.
ويژگيهای شیمیايي خاک مؤثر بر خطرات نسبي
گونههاي محکم پيوند خورده و نامحلول آاليندهها.
فراواني سطوح فعال رس براي تشکيل پيوند.
شکلهاي فعال گوناگون از کربن آلي براي تشکيل پيوند.
ديگر کاتيونها ،قابليت هدايت الکتريکي ،پهاش و نمکها.
ويژگيهای فیزيکي مؤثر بر خطرات نسبي
زهکشي.
نفوذپذيري و آبگذري.
پتانسيل فرسايش براي توليد رواناب و از دست رفتن رسوبات.
اندازه ذرات و آب موجود در فضاهاي خالي خاک.

فصل چهارم :خاک ،پايدار کننده تنوع زيستی و زادآوری گیاهان و جانوران87 

نمونههای جالب درباره مديريت پسماند در گذشته
«خاک شب» مادهاي است که در صومعهها و نواحي شهري بدون سيستم فاضالب وجود
داشته و پسماند انساني است که به شکل کود در باغچهها و کشتزارها بازيافت شدهاند .اين
ماده معموالً هر صبح از ظروف ذخيرهسازي خالي شده و بنابراين خاک شب نام گرفته
است
«باغچههای آشپزخانه» در کنار مکانهاي پخت و پز قرار ميگرفتند تا سبزيجات و
گياهان مناسب براي آشپزي را فراهم کنند .اين باغچهها معموالً با «خاک شب» کوددهي
ميشدند .بسياري از نواحي دفع ضايعات در گذشته با تالش باستانشناسان کشف شده و
اطالعاتي همچون خوراک مردم ،ظروف پخت غذا و چگونگي بازيافت پسماند در گذشته
آشکار ميشوند.

فصل پنجم
خاک ،مادهای برای ساختمانسازی و
شالوده ساختمانها
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خاک؛ بنیان زندگي شهری
خاک ماده خامي است که در ساخت و ساز شهري به کار ميرود .شن ،سنگريزه و رس از
خاک استخراج ميشوند و کاربردهاي مهم بسياري دارند همچون ساخت شالوده و بستر
جادهها ،تسطيح و پر کردن مناطق ساختماني و آستر کردن برکهها و درياچههايي که نياز به
درزگيري مواد متخلخل دارند .خاک براي ساختمان خانهها ،مدرسه ها ،مراکز خريد ،معابد،
پارکهاي صنعتي و زمينهاي تفريحي که همه آنها بخشي از شهر هستند ،بعنوان شالوده
عمل ميکند .از هر نوع خاکي نميتوان براي کاربردهاي گوناگون شهري بهره جست.
خاکهاي شني زهکشي بهتري نسبت به خاکهاي رسي دارند و برخي اليههاي خاک که
هنگام ساخت و ساز نمايان ميشوند قدرت کمي دارند و به آساني متراکم ميشوند.
مديريت سنگ بسترها و سخت اليههايي که نمايان شدهاند دشوار ميباشد .شناخت خاک
محل پيش از آغاز ساخت و ساز اهميت اساسي دارد.
آمادهسازی منطقه
يکي از اهداف ساخت و ساز ،فراهم کردن موادي است که توانايي پشتيباني از ساختمانها،
خيابانها و جادهها ،ميدانهاي ورزشي ،زمينهاي تنيس و گلف ،پارکها و باغچهها را
داشته باشند .هدف ديگر استفاده آگاهانه از خاک و ديگر منابع است .هر منطقه
ساختمانسازي ،به شالودههاي ساختاري ويژه خود و پس از آن فراهم کردن مواد الزم براي
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محوطهسازي پس از ساخت نياز دارد .برخي مناطق به حالت طبيعي خود باقي ميمانند اما در
بيشتر آنها فرآيندهاي تسطيح ،زهکشي ،شکلدهي و متراکم شدن صورت ميگيرد .اين
فرايندها به مقابله با محدوديتهاي مهندسي و ساختماني تأثيرگذار بر شالودههاي ساختمان
يا تکههاي بتن براي ساخت کف ساختمان ،محوطههاي پارکينگ ،ميدانهاي ورزشي و
ديگر کاربردها کمک ميکنند .گاهي هنگام تسطيح يا تراز کردن منطقه ساختمانسازي،
بايد خاک يا حتي سنگ بستر را جابهجا کرد يا برداشت نمود .زماني که سنگ بستر يا
سخت اليهها وجود داشته باشند ممکن است متهکاري و منفجر کردن مورد نياز باشد .براي
انتقال خاک به مکان ديگري در منطقه از ماشينهاي بزرگي مثل يک خاکبردار استفاده
مي شود (شکل .)3-5

شکل  :3-5نمونهاي از ماشينهاي ساختمانسازي

فصل پنجم :خاک ،مادهای برای ساختمانسازی و شالوده ساختمانها90 

خاکهايي که از يک منطقه ساختمانسازي به منطقه ديگر يا مکاني ديگر جابهجا ميشوند
بايد براي تحمل وزن ساختمانها متراکم شود .براي کاهش تعداد و اندازه منافذ و افزايش
توان خاک از ماشينآالت استفاده ميشود (شکل  .)2-5زماني که خاک متراکم نشده باشد
يا زمين سست باشد ،پروژهها با شکست روبهرو ميشوند .شکل  1-5شالوده ناپايدار يک
خانه را نشان ميدهد .با نشست کردن خاک کنار شالوده ،کنتور برق خانه جدا شده است.
در شکل  0-5نشست خاک اطراف يک خانه پلههاي بيروني را از درب حياط خلوت جدا
کرده است .خط قرمز روي شالوده ،سطح اصلي حياط خلوت را نشان ميدهد .شکل 5-5
نشان ميدهد به جادهاي که روي خاک سست ساخته شده چه آسيبي وارد شده است.
در مناطقي که پيادهروها هم راستا با محل رفت و آمد مردم ساخته نشدهاند ،معموالً خاک
دچار تراکم ميشود (شکل  .)6-5اين متراکم شدن ناخواسته توسط مردم پس از پايان
ساخت و ساز به وجود ميآيد .در زمينهاي متراکم شده به دليل تشکيل سلههاي سطح
خاک ،امکان رويش گياهان وجود ندارد .تراکم زير سطح خاک را ميتوان با مشاهده
چالههاي روي سطح يا درختاني که به خاطر کوتاه بودن ريشههايشان توسط باد شديد
افتادهاند ،تشخيصداد .همچنين ماشينآالت سنگيني که مورد استفاده ساختمانسازان و
پيمانکاران قرار ميگيرند معموالً خاک را متراکم ميکنند (شکل  .)۹-5استفاده از
ماشينآالت بزرگ براي جابهجايي مواد روي منطقهاي که خاک مرطوب دارد ،باعث

  91مقدمهای برخاکهای شهری

متراکم شدن افقهاي سطحي و زيرسطحي خاک ميشود .اين افقهاي متراکم شده با فضاي
خالي کم و چگالي بيشتر ،تغيير زهکشي خاک  ،کاهش نفوذ ريشه و حتي جمعيت ميکروبي
منطقه شناسايي ميشوند.
تراکم ناخواسته خاک نشانهاي از ناکارامدي مديريت خاک است و ميتواند عاملي براي
ايجاد رواناب بيش از حد ،همراه رسوبات يا بدون آن باشد .تراکم زماني پيش ميآيد که
ذرات خاک در اثر فشار سنگين (مانند خودروها ،رفت و آمد مردم و حتي يخچالها) روي
خاک مرطوب به يکديگر محکم فشرده شوند .کاهش نفوذ آب ،جابهجايي اندک آب
درون خاک و ناتواني رشد ريشهها درون اليه هاي محدود کننده خاک ،همه نتايجي از
تراکم خاک هستند.
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شکل  :2-5غلتکهاي پاچهبزي خاک را متراکم ميکنند.

شکل  :1-5يک کنتور برق که در اثر نشست خاک از خانه جدا شده است.
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شکل  :0-5خانه آسيب ديده توسط نشست خاک.

شکل  :5-5جادهاي که روي خاک سست ساخته شده.
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شکل  :6-5تراکم خاک در يک پيادهرو.

شکل  :۹-5تراکمي که به دنبال استفاده از ماشينآالت سنگين هنگام مرطوب بودن خاک به وجود
ميآيد.
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پس از اصالح خاکها و استفاده از آنها در پروژههاي شهري ،منظر بايد همچنان مثل يک
سيستم طبيعي رفتارکند .به عبارت ديگر خاک بايد همچنان به تنظيم ،جداسازي و تصفيه هوا
و آب ،حفظ تنوع و بهرهوري زيستي و پشتيباني ساختارها بپردازد .اين امر چالشي براي
خاک خواهد بود .خاک نواحي پرجمعيت شهري تفاوت چشمگيري با خاک طبيعي
جنگل ها ،مراتع ،کشتزارها يا حاشيه شهر دارد .کارکردهاي خاک شهري معموالً دچار
سازگاريهايي مي شود که گاه خوب و گاه بد هستند (شکل .)6-5
وضعيت خاکهاي شهري از اندکي دستکاري شده تا کامالً ساختگي متفاوت است .خاک
طبيعي ممکن است در مناطقي که در آنها آمادهسازي به صورت گسترده انجام نشده وجود
داشته باشد .خاکهاي شهري به چالش ويژهاي پيش روي معماران منظر ،مهندسين باغباني،
عمران و برنامهريزان شهري تبديل شده است .عواملي که خاکهاي شهري را دچار تغيير
مي کنند شامل بُرش و پرکردن عمدي ،رفت و آمد انسان يا خودروها که ممکن است که
خاک را متراکم کنند ،آوردن خاکهاي مصنوعي براي بسترهاي گياهکاري و کاشت در
محفظهها و آمادهسازي مخصوص منطقه براي پارکها ،باغچهها ،زمينهاي ورزشي و گلف
ميشود (شکلهاي  9-5و  .)34-5فعاليتهايي نظير تسطيح زمين با خاکبرداري و
خاکريزي يا تراز کردن برخي نقاط مانند مناطق ساخت و ساز يا زمينهاي ورزشي ،پر کردن
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نواحي مرطوب يا بخشهاي داراي خاک نامطلوب و پرکردن نواحي بدون استفاده يا
متروکه براي دفع زباله ،عواملي هستند که دستکاري گستردهاي در خاک ايجاد ميکنند.
خاکهاي دستخورده با خاکهاي نواحي طبيعي تفاوت دارند چراکه افقهاي آنها
مخلوط ،تخريب يا برداشته شده ،ساختمان طبيعي خاک از بين رفته ،استفاده از ماشينآالت
سنگين خاک را متراکم کرده ،ميزان انتقال آب در خاک بر اثر همين تراکم و نابودي
ساختمان خاک کاهش يافته و مقدار رواناب و فرسايش خاک افزايش پيدا کرده است.

شکل  :6-5يک منظر اصالح شده شهري.
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شکل  :9-5باغچهاي در کنار شالوده يک خانه.

شکل  :34-5زمين گلف.
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هنگام دستخوردگي خاک چه پیش ميآيد؟
مهمترين جانداران در ميان عوامل خاکساز محيطهاي شهري ،انسانها هستند .خاکهاي
شهري در اندازه يا شکلهاي مختلف توسط انسان دستخورده شدهاند .اين دست
خوردگيها ،ويژگيهاي خاک را تغيير داده و خاک به ساماندهي متفاوتي نياز پيدا ميکند.
با مخلوط شدن بخشهاي مختلف چند خاک ،خاک تازهاي به دست ميآيد که ميتواند
براي برخي کاربريها مناسبتر از خاکهاي اصلي باشد .براي استفاده از برخي خاکها در
کاربريهاي خاص بايد در آنها تغييراتي ايجاد نمود .به عنوان مثال خاکي که براي ساخت
بستر جاده در نظر گرفته ميشود بايد مخلوط شده و مواد آن حتماً متراکم شود .معموالً
خاک سطحي را گوشهاي جمع ميکنند و پس از ساخت و ساز خاک سطحي تغيير يافته را
پخش ميکنند .در زمينهايي که بسيار پر شيب هستند ،خاک را به منظور پرکردن زمينهاي
پست و تسطيح منطقه ساخت و ساز جابهجا ميکنند .در برخي مناطق مواد خاک را در همان
منطقه با مخلوط کردن مواد طبيعي يا ساختگي از منابع گوناگون مي سازند .اين مواد ممکن
است هنگام جابهجايي با تجهيزات سنگين ساختماني با هم مخلوط شوند.
عليرغم متراکم و آلوده شدن خاکهاي شهري ،استفادههاي فراواني از آنها ميشود .گاهي
خاک آلوده براي حفظ سالمتي افرادي که روي آن منطقه کار يا بازي ميکنند دفن
مي شود .اين ماده آلوده ممکن است هنگام فعاليتهاي ساخت و ساز دوباره نمايان شود .به
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دنبال توسعه شهري مجدد در بسياري شهرها زمينهاي قديمي دفن ضايعات نفتي و شيميايي
دوباره از زير خاک نمايان ميشوند .مواد دفن شده به ديگر اليههاي خاک و يا حتي
آبهاي زيرزميني شسته شده و پاکسازي آنها بسيار گران خواهد بود .در برخي مناطق
پاکسازي حتي امکانپذير نيست .گاهي پيش از استفاده ،خاک ناخواسته متراکم شده و اين
تراکم بعد از ساخت و ساز مشکل ايجاد خواهدکرد .خاک هايي که متراکم يا آلوده شدهاند
مشکالت ويژهاي براي افرادي به وجود ميآورند که روي آنها زندگي يا کار ميکنند.
خاکشناسان يا متخصصان مربوطه ميتوانند اطالعات ارزشمندي در رابطه با استفاده صحيح
از خاک و رسيدگي به مشکالت موجود براي شهرنشينان فراهم کنند .پيش از آغاز پروژه
بايد از خاکشناسان درخواست کمک و راهنمايي نمود.
اين واقعيتها به ما ميآموزند که خاکهاي شهري بسيار متفاوت از خاکهاي طبيعي
هستند .حتي خاکهاي نواحي دستنخورده نيز با يکديگر تفاوت دارند .بنابراين پيش از
هرگونه استفاده از خاک ،مانند پروژههاي شهري ،بايد تا حد ممکن درباره خاک آگاهي به
دست آورد .اگر هزينه طراحي ،نصب و نگهداري درست از يک پروژه فراهم باشد ميتوان
بر بسياري از مشکالت مربوط به خاک فايق آمد .معموالً هزينه مشکالتي که بعد از آغاز
پروژه به وجود ميآيند بسيار بيشتر از هزينه اوليه است.
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مديريت خاک پس از دستخوردگي
اليههاي سطحي خاکهاي شهري پس از دستخوردگي بايد ويژگيهاي الزم براي رشد
گياهان را پيدا کنند .مديريت اين خاکها با برطرف کردن محدوديتهاي شيميايي و
فيزيکي براي ريشه ،فراهم کردن مواد مغذي با کنترل حاصلخيزي و واکنش (پهاش)
خاک و کاهش خطر آاليندهها يا بيماريها انجام ميشود .در مناطقي که آب و هواي
خشک دارند بايد منبع آبي نيز فراهم شود.
توجه ويژه به گیاهان برآمده میان سنگفرش
گياهان شهري ممکن است در برآمدگيها يا قطعههاي کوچکي در ميان زمينهاي
دستخورده يا سنگفرش شده رشد کنند .اندکي از جريان آب روي زمين به سمت اين
گياهان سرازير مي شود .براي نفوذ آب به درون خاک و رسيدن به ريشه عميق گياهان بايد
منافذ بزرگي در خاک وجود داشته باشند که عمق خاک را به سطح آن مرتبط کنند .خاک
اين برآمدگيهاي پوشيده از گياه بايد به زير سنگفرش گسترش يابد و حجم کافي متناسب
با ارتفاع درختان و بوتههاي روي خاک داشته باشد .درختان و باغچههاي کنار خيابان به
آبياري و کوددهي بيشتري نسبت به باغچهها و حياط خانهها نياز دارند.
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گودالها
گودالها کاربري شهري را به شدت محدود ميکنند .گودالها در جاهايي شکل ميگيرند
که آب از زير سازندهاي زمين شناسي خالي شده باشد و خاک سطحي حمايت خاک زير
خود را از دست بدهد؛ يا سنگ بستر آهکي يا گچي در آب حل شود و هنگام هواديدگي
زمينشناسي از زير خاک بيرون رود؛ و داالنهاي زيرزميني گدازه به دليل هواديدگي
زمينشناسي فرو ريزند (شکل .)33-5

شکل  :33-5گودال به جامانده از فروپاشي يک داالن گدازه.
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مناظر انسان ساخت
بسياري از پارکهاي شهري زماني خندق يا آبکندهاي عميق بودهاند .اين آبکندها هنگام
تسطيح زمين با مواد ساختماني و ضايعات پر شدهاند .دانشمندان ميتوانند با بررسي يک
گودال حفر شده در خاک که پروفيل خاک گفته مي شود زير پوشش گياهي ،ويژگيهاي
تأ ثيرگذار خاک را بر حرکت آب درون خاک و روش آزاد شدن مواد مغذي به گياهان
شناسايي کنند (شکل .)32-5
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شکل  :32-5خاکشناسان در حال بررسي خاکهاي شهري.
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مواد ساختماني
خاکهاي شهري معموالً بيشتر دريافت کننده مواد حفاري و اليروبي شده هستند تا موادي
که از آنها نشأت ميگيرند .البته برخي زمينها مخازن بزرگي از ماسه و سنگريزه در خود
دارند که به آساني استخراج و به مکانهاي ديگر منتقل ميشوند .از گودال بزرگي که گاهي
پس از پايان کار در شهر به جا ميماند ميتوان براي تفريحهاي آبي و يا پر کردن با مواد
ديگري مانند ضايعات يا واريزه جادهها استفاده نمود .مواد پرکننده ميتواند خاک طبيعي (از
همان محل يا محل ديگر) ،ضايعات (مانند خاکستر زغال سنگ ،ضايعات و آوار ساختماني)
يا مخلوطي از هر دو باشد (شکل  .)31-5خاک شهري ممکن است دستساختههاي
فرهنگي ،پسماند ،آوار ساختماني و ضايعات گوناگوني در خود داشته باشد.
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شکل  :31-5يک منطقه پرشده که براي ساخت شالوده يک خانه خاکبرداري شده است.

گاهي خاک در خود منطقه با مخلوط شدن مواد طبيعي توسط مواد ساخته دست بشر هنگام
جابهجايي با ماشينآالت سنگين ساختمانسازي تشکيل ميشود .اين فرآيند سخت اليهها و
اليههاي متراکمي به وجود ميآورد که زهکشي را دچار مشکل ميکند .خاکهاي
دستخورده شهري ،مشکالتي همچون کمبود مواد آلي براي تغذيه گياهان و واکنشهاي
خاکساز زيستي ،وجود مصنوعاتي که به تجهيزات ساختماني آسيب ميزنند يا آالينده
آزاد ميکنند و تفاوت چشمگير ميان افقهاي خاک را ،همراه خود دارند .تفاوت ميان
افقهاي خاک ،بر جابهجايي آب و پايداري خاک زير فشار تأثير ميگذارد.
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موادی که به آب اجازه نفوذ ميدهند
نوسازي شهري ممکن است شامل از بين بردن معابر و لولههاي قديمي و در نتيجه احياي
يک آبراهه طبيعي باشد ،مانند آنچه در پارکها و مناطق تفريحي وجود دارد .براي بازسازي
آبراههها جهت مقاصد تفريحي ،مهار سيالب و حياتوحش ،بايد دوباره ديوارههاي خاکي
توسط سنگ يا گابيون (سبدهاي سنگي که در شکل  30-5نشان داده شده) در کناره آبراهه
ساخته شود تا توانايي مقاومت در برابر نيروي فرسايشي سيالب را داشته باشد .ميتوان براي
نفوذ بيشتر آب به درون خاک و باال آمدن سطح آب آبراه ،سنگفرش محوطه پارکينگ
نزديک آن را برداشته و مواد متخلخل را به سطح خيابانها ،محوطههاي پارکينگ و سطوح
شيبداري که نيازمند پايداري هستند اضافه نمود (شکل  .)35-5مواد متخلخل به آب اجازه
ميدهند به جاي روان شدن روي سطح در آنها نفوذ کنند .همچنين رشد گياهان در اين مواد
به کنترل فرسايش کمک ميکند (شکل .)36-5
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شکل  :30-5سبدهاي سنگي.

شکل  :35-5خيابان آجري در يک محله تاريخي.
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شکل  :36-5سطح خاک را ميتوان با مصالحي پوشاند که شيب را مقاومتر کنند و همزمان اجازه نفوذ
آب و رشد گياهان را نيز بدهند.

فضای باز در توسعههای برنامهريزی شده
بسترهاي کاشت گياه ممکن است در محوطههاي پارکينگ ،اطراف زمينهاي بازي و
نزديک مسيرهاي پيادهروي طبيعي ساخته شوند و در آن گياهاني با تنوع فراوان همراه با
آبياري منظم و کوددهي فراوان پرورش داد .برنامهريزي شهري با در نظر گرفتن منابع خاک
منطقه شهري بزرگتر ميتواند نيازهاي مسکن و فضاي باز براي يک جامعه را با يکديگر
مرتبط کند (شکلهاي 3۹-5و .)36-5
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شکل  : 3۹-5ديد هوايي از توسعه برنامهريزي شده.

شکل  : 36-5يک قطعه زمين.
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ساخت خانههاي حومه شهر روي شيبهاي اندک يا ماليم و کاشت گياهان پوششي،
فرسايش را به حداقل ميرساند .اين خانهها معموالً داراي ناودانهايي هستند که رواناب
پشتبام را به کانالهاي تخليه آب باران هدايت ميکنند .فضاي بسيار کمي ميان خانهها
وجود دارد اما زمينهاي چمنکاري شده در حياطهاي پشتي قرار دارند که کوتاه کردن و
کوددهي آنها را ميتوان با ساير همسايگان هماهنگ نمود .خاکهايي که اطراف خانه
هستند بايد نفوذپذيري خوبي داشته باشند .شيب خاکها بايد خالف جهت شالوده خانهها
باشد تا زيرزمين آنها دچار آبگرفتگي نشوند .خاک تسطيح شده که نفوذپذيري متوسط و
زهکشي خوبي دارد ،گزينهاي مطلوب براي کنار استخرها و زمينهاي بازي است.
احیای مناطق آلوده و زمینهای متروکه
در نواحي بسيار پرجمعيت شهري ممکن است زمينهاي متروکه تنها اماکن در دسترس براي
کاشت گياهان و تفريح باشند .اين محدوديت باعث ميشود مردم به ناچار با خاکهايي
سروکار داشته باشند که آلوده يا متراکم هستند و يا با مواد غيرمتعارف پر شدهاند .اراضي
معادن متروکه که دوباره احيا شدهاند و خاک آنها براي حرکت آب ،پايداري ساختماني و
رشد گياهان بهسازي شده است ،مکان مناسبي را براي خانهسازي و تفريح در شهر فراهم
ميکنند .بسترهاي مرتفع کاشت گياه که با برگها و علفهاي کمپوست شده ساخته
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ميشوند ،فضاي توسعه ريشه مناسبي براي گياهان فراهم ميکنند که کمترين خطر را براي
استفاده کودکان دارد (شکل .)39-5

شکل  :39-5يک بستر مرتفع کاشت گياه.

فصل ششم
خاک ،حافظ پیشینه طبیعی و فرهنگی

  001مقدمهای برخاکهای شهری

خاک؛ راوی گذشته
خاکها ميتوانند مطالب زيادي درباره گذشته در اختيار ما بگذارند .خاکها از مواد مادري
گوناگوني بوجود آمدهاند و توسط آب ،باد ،يخ ،گرانش و انسان جابهجا ميشوند .مواد
تشکيل دهنده خاک ممکن است پس از ساليان بسيارطوالني و يا تنها در مدت زماني اندک
به مکان کنوني خود منتقل شوند .آنچه درون يا زير خاک شهري وجود دارد ميتواند عمر
اليهاي از خاک يا حتي چگونگي انتقال خاک به آن مکان را مشخص کند .مثال  32تا 35
هزار سال پيش يخچالهايي از صفحه يخي کانادا به سوي بخشهاي شمالي اياالت متحده
حرکت کردند .بدين ترتيب سنگهايي که فقط در کانادا يافت ميشدند ،اکنون در
خاکهايي که تحت تأثير اين يخچالها قرارگرفتند وجود دارند .عمر خاک را ميتوان با
استفاده از گَرده گياهان يا مصنوعات مدفون در آن مشخص کرد همچنين اليههاي ضايعات
يا مواد اليروبي شده ميتوانند عمر خاک را مشخص کنند .عالوه بر اين ،خاکها به
نگهداري مصنوعات فرهنگي و تاريخي کمک ميکنند.
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شکل  :3-6خاک مکاني براي نگهداري مصنوعات فرهنگي و تاريخي

آمادهسازی مناطق شهری
هنگام آمادهسازي مناطق براي پروژههاي شهري بايد خاکبرداري صورت پذيرد تا ايجاد
شالوده و ساخت جاده و خيابانها امکانپذير شود و منطقه براي فعاليتهاي ساختماني شکل
داده شود .عمق و وسعت خاکبرداري براي هر پروژه ساختماني متفاوت است .خاکبرداري
بسيار عميق براي ساخت ساختمانهاي بزرگ يا آسمانخراشها و يا زماني که جادهها و
خيابانها روي زمين بسيار شيبدار ساخته ميشوند ،انجام ميگيرد .با برداشته شدن خاک در
فرآيند خاکبرداري ،گاهي اشيايي که به طور طبيعي يا به دست انسان مدفون شده بودند پيدا
ميشوند و بايد پيش از ساختمانسازي به آنها رسيدگي کرد.

  001مقدمهای برخاکهای شهری

اشيايي که هنگام خاکبرداري پيدا ميشوند ممکن است اشياء گمشده يا دور انداخته شده يا
زير خاک پنهان شده باشند و يا در پي رويدادهاي مخرب ناگهاني دفن شده باشند .سکهها و
جواهرات نمونهاي از اين اشيا هستند .گاهي زبالهدانهاي قديمي ،مواد خطرناک ،فسيل يا
مصنوعات تمدنهاي باستاني نيز هنگام خاکبرداري براي آمادهسازي منطقه پيدا ميشوند.
دفن آگاهانه
محلهاي دپو و مکانهاي دفن زباله نمونههايي از مناطق دفن آگاهانه هستند (شکل .)2-6
آوار ساختماني ،زباله و ديگر اشياء معموالً در مکانهاي دفن زباله يا نواحي پست قرارگرفته
و پس از آن با خاک يا مواد اليروبي شده پوشانده ميشود .کاربران مکانهاي دفن زباله،
نياز دارند که روزانه هر اليه از ضايعات را با يک اليه خاک بپوشانند .زماني که
پرشدگيهاي قديمي در جريان خاکبرداري پديدار ميشوند ،مواد آنها به شکل تودهاي از
اليههاي خاک و آوار ديده ميشوند .در گذشته مکانهاي دفن زباله را روي نقشه
نشانگذاري نميکردند .ممکن است در برخي از اين نواحي پيش از وضع مقررات ،مواد
راديواکتيو يا سرطانزا دفن شده باشد .با دانستن محل دفن اين مواد ميتوان از استفاده اين
مناطق اجتناب نمود اما مکان اين مناطق هميشه مشخص نيست .مواد دفن شده که هنگام
ساخت و ساز نمايان ميشوند ميتوانند بسيار مخاطره آميز باشند .اگر اين مواد در يک
محيط خانگي يا ساختماني پيدا شوند بايد مراتب را به مسئوالن مربوطه گزارش نمود.
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شکل  : 2-6بولدزرها در حال کار بر روي يک پرشدگي

مواد سيال مثل نفت و فرآوردههاي آن ،آفتکشها و ديگر آالينده ها نيز در پرشدگيها و
مکانهاي دفن زباله ريخته ميشوند .اين مواد در محفظههاي گوناگون نگهداري ميشوند
که سرانجام ممکن است دچار خوردگي و پوسيدگي شده و مايعات از آنها نشت ميکنند
(شکل  .)1-6اين مايعات ممکن است به آبهاي زيرزميني نفوذ کنند يا روي سطح جاري
شده و به نواحي پايينتر از پرشدگيها يا محل دفن زباله بروند .در گذشته بر دفن زباله در
بسياري مناطق روستايي نظارت نميشد و مواد سمي و خطرناک همراه زبالههاي خانگي در
محل دفن زباله ريخته ميشدند .برخي اوقات با گسترش شهرها اين نواحي آشکار ميشوند
و بايد پيش از انجام هر کاري آنها را پاکسازي نمود.

  008مقدمهای برخاکهای شهری

گاهي روستاها يا چند ساختمان به طور عمدي زير آب سدهاي بزرگ ميروند .با گذشت
زمان ساختمانها و خيابانها زير رسوبي که از آب تهنشين ميشود دفن ميشوند .پس از آن
ممکن است سد با رسوبات ،پر شده و متروک شود .اگر در آينده از اين نواحي استفاده
ديگري شود ممکن است ساختمانها و آوارها هنگام آمادهسازي زمين از زير خاک بيرون
آيند.

شکل  : 1-6بشکههايي که حاوي مواد خطرناک هستند.

فناوري نوين به ما کمک ميکند تا پرشدگيها و مکانهاي ايمن و کارآمد دفن زباله
طراحي کنيم .در زير زباله و پسماندها آسترهايي از مواد عايق استفاده ميشود تا پسماند را
در خود نگه داشته تا از انتقال و نشت مواد حاصل از تجزيه به آبهاي زيرزميني جلوگيري
کند .موادي که روي پسماندها ريخته ميشوند اجازه رها شدن بوي نامطبوع و گازهاي
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خطرناک به اتمسفر را نميدهد .بيشتر محل هاي دفن زباله به مجوز نياز دارند .نظارت
سختگيرانه کمک ميکند تا از ريخته نشدن مواد خطرناک به پرشدگيها اطمينان حاصل
شود .پس از اتمام احداث مکانهاي دفن زباله بايد براي بازرسي منظم از اين مناطق
برنامهريزي نمود.
رويدادهای فاجعهبار
رويدادهاي ويرانگري مثل زلزله ،آتشفشان ،رانشزمين ،طوفان شن و سيلهاي بزرگ باعث
دفن غيرعمدي اشياء ميشوند (شکلهاي  5-6 ،0-6و  .)6-6گاهي هنگام توسعه شهري
اشيائي به طور ناگهاني پيدا ميشوند .اين اشياء ممکن است استخوان جانوران و گياهان
مربوط به دوران گذشته ،ساختمانهاي قديمي ،مصنوعات تمدنهاي گذشته ،ردپاها ،نقوش
برگها و يا آاليندهها و مواد سمّي باشند که در گذشته هنگام دور ريختن زباله دفن شده
بودند .گاهي الزم است به دليل يافته شدن آاليندهها و مواد سمي هنگام خاکبرداري ،برخي
پروژه ها را متوقف کرد يا تغيير داد .در موارد ديگر به دليل از زير خاک در آمدن مصنوعات
يا مواد خطرناک ،بايد تغييراتي در پروژه يا نقشههاي ساختماني ايجاد کرد.
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شکل  : 0-6مصنوعات ساخته دست بشر که توسط باد زير خاک مدفون شدهاند.

افقهاي خاک زمانسنجهاي مهمي هستند و براي تعيين عمر اشيائي که هنگام خاکبرداري
پيدا شدهاند به کار ميروند .عناوين روزنامهها اطالعاتي درباره يافتهشدن استخوان انسانها و
جانوران هنگام خاکبرداري براي پروژههاي شهري ارائه ميدهند .گاهي برخي پروژهها
متوقف ميشوند تا استخوانهاي پيدا شده تعيين عمر شوند تا ميراث تمدنهاي پيشين قبل از
بررسي و دستهبندي آسيب نبينند .اگر وضعيت و ويژگيهاي خاک مناسب باشد ،اشياء و
يادگارهاي تاريخي مدتها در خاک سالم ميمانند اما همه خاکها نگهدارندههاي خوبي
براي بازمانده جانوران و گياهان نيستند .برخي خاکها آنقدر اسيدي هستند که مواد دفن
شده را حل ميکنند .در زمينهايي که داراي خاک مرطوب هستند ،جانداراني که در آب
زندگي ميکنند ،مواد دفن شده را به عنوان غذا به مصرف ميرسانند.
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شکل  : 5-6اسکلت جانوراني که زير خاکستر آتشفشاني مدفون شدهاند.

شکل  :6-6رانش زمين در سال ( 3990عکس از نقشهبرداري زمينشناسي اياالت متحده آمريکا).

پيدا کردن اطالعات درباره يک منطقه پيش از آمادهسازي آن ،ميتواند زمان و هزينه کار را
بسيار کمتر کند .گزارشهاي بررسي خاک ،اطالعاتي درباره مکانهاي تاريخي و
فعاليت هاي گذشته در زمين و همچنين درباره خود خاک فراهم ميکنند .ساختمانسازان و
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مالکان ميتوانند با استفاده از بررسيهاي انجام شده درباره پايداري شيب ،اليههاي
محدودکننده خاک و ميزان جابهجايي آب از مشکالت احتمالي جلوگيري کرده و در
هزينهها صرفهجويي کنند .همچنين ميتوان از هزينه تعمير و بازسازي و جابهجايي
ساختمانها پيشگيري نمود و عمر پروژهها را افزايش داد.

فصل هفتم
مدیریت خاک برای بهسازی و تفریح

  011مقدمهای برخاکهای شهری

خاک؛ بستر نقاط تفريحي
بسياري از شهرها و شهرکها ،باغهاي گياهشناسي و باغچهها را براي استفاده شهروندان و
بازديدکنندگان ايجاد ميکنند .برخي از اين باغها و باغچهها بسيار مشهور هستند و مردم از
سراسر اياالت متحده آمريکا و جهان براي ديدن آنها سفر ميکنند .باغها براي
گردهماييهاي بزرگ هنگام رويدادهاي مهم اجتماعي و جشنها استفاده ميشوند .استفاده
بيرويه و کنترل نشده از بوستانها ،باغها و باغچهها ميتواند به گياهان آسيب برساند و
خاک را به شدت متراکم کند که به کاهش جابهجايي آب به درون خاک منجر خواهد شد.
در نتيجه خاک دچار فرسايش شده ،رشد و پوشش گياهان ضعيف مي شود ،رواناب و
رسوبگذاري بيرون از محل افزايش مييابد و هزينههايي براي بازسازي ايجاد ميکند.
معمولترين بوستانها و باغهاي شهري عبارتند از :باغهاي انديشه ،باغهاي روي پشت بامها،
باغهاي باران ،باغهاي پروانهاي ،کالسهاي درس در فضاي آزاد ،باغهاي صحرايي ،باغهاي
آشپزخانه ،بوستانهاي قهرماني ،بوستانهاي کوچک ،بوستانهاي ساحلي ،فضاي سبز،
فضاي باز ،محافل درماني ،هزارتوها و بوستانهاي صلح (شکلهاي  0-۹ ،1-۹ ،2-۹ ،3-۹و
 .)5-۹به دليل تنوع ويژگيهاي خاک در اين زمينها نوع پوشش گياهي آنها نيز متفاوت
ميباشد .همچنين ممکن است به افزودن برخي مواد مغذي خاص به خاک (غذاي گياه يا
تقويت کننده خاک) يا استفاده از محفظهها براي رشد گياهان نياز شود.
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شکل  :3-۹يک باغ پروانهاي در يک مدرسه ابتدايي.

حياط مدرسهها مکانهايي مناسب براي ساخت باغهاي پروانه و کالسهاي درس در هواي
آزاد هستند و همچنين ميتوانند بوستانهاي کوچکي براي همسايگان باشند .آگاهي از
پيشينه خاک و زمين اين نواحي ميتواند احتمال وجود آلودگي و نياز به اقدامات مراقبتي
براي کاهش تماس با خاک را مشخص کند .خاک بايد پيش از آغاز پروژهها آزمايش شود.
کاربرد ساده علوم زيست محيطي در نواحي شهري ،ممکن است به سرعت دچار پيچيدگي
شده و به کمک تخصصي دانشمندان بسياري از رشتهها نياز پيدا کند .باغي که ميان چند
ساختمان قرار دارد ،ممکن است گرمتر و خشکتر از حد انتظار باشد چراکه آب باران از
راه ناودانها و جويهاي خيابان از محل خارج ميشود و خيابانها و ديوارهاي بتني اطراف
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گرما را بيشتر نگه ميدارند و ساختمانها جلوي وزش نسيم را ميگيرند .در بخشهايي از
کشور اين گرماي اضافي ميتواند فصل رويش کوتاه مدت سبزيجات را طوالنيترکند اما
در نواحي گرمتر براي رشد گياهان مطلوب نخواهد بود.

شکل  :2-۹يک بوستان کوچک شهري در حال ساخت.
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شکل  :1-۹يک بوستان کوچک توسعه يافته.

شکل  :0-۹يک بوستان ساحلي شهري.
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شکل  :5-۹ميدان بيسبال که پس از بازسازي خاک به خوبي مديريت شده است.

ساخت زمينهاي چمن و تفرجگاهي بايد به دقت برنامهريزي شود چرا که رفت و آمد بيش
از حد مردم هنگام مرطوب بودن خاک ،ميتواند آن را متراکم کند .بوستانهاي شهري
معموالً داراي بخشهاي سنگفرش شده و خاکهاي مصنوعي هستند که ميتوانند فشار
ناشي از رفت و آمدها را تحمل کنند.
اگر هنگام تغيير کاربري يک زمين باير به ميدان بيس بال يا مکان تفرجگاهي ،مشخص شود
که زمين در گذشته محل دفع ضايعات بوده ،پروژه دچار تأخير خواهد شد .زبالههاي دفن
شده که به آرامي در حال پوسيدن هستند ،باعث ايجاد آلودگي در خاک ،بوي ناخوشايند،
ناهمواري زمين و ديگر مشکالت ميشوند .برخي محلهاي خاکريزي شده را ميتوان به
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بوستان يا ميدان ورزشي تبديلکرد اما اين کار بايد براي استفاده گسترده بسياري از مردم در
وضعيتهاي گوناگون آب و هوايي به خوبي برنامهريزي و مديريت شود.
شيوههاي متعدد اصولي مديريت خاک ميتواند در طول زمان به نگهداري از بوستانها يا
نواحي بهسازي شده براي تفرجگاه کمک کند .برنامه مديريت منطقه بر اساس خاک آن
ميتواند راهکارهايي را براي متعادل کردن مقدار و جابهجايي آب داشته باشد .برگها و
علفهاي کمپوست شده ،ماده آلي را به خاک ميافزايند و بدين ترتيب احتمال متراکم
شدن خاک را کم ميکنند .به طور کلي ،باغها و بوستانها در مناطق شهري نياز به انتخاب
اوليه منطقه به صورت دقيق دارند که به دنبال آن نگهداري پوشش گياهي در چمنزارها و
محدودههاي محوطهسازي بايد صورت پذيرد .يک دانشمند خاکشناس ميتواند با حفر
پروفيل خاک ويژگيهايي از خاک را که در مديريت آن نقش دارند بررسي کند
(شکلهاي  6-۹و .)۹-۹
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شکل  :6-۹يک بيل مکانيکي که براي کندن گودال در خاک به کار رفته است.

شکل  :۹-۹مصنوعات انساني که در يک گودال خاک مدفون شدهاند.
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مدرسهها ،سازمان مديريت بوستانها و تفرجگاهها و مراکز باغي معموالً افرادي را که درباره
خاکها و محوطهسازي آموزش ديده باشند استخدام ميکنند .بسياري از تفرجگاهها و
بوستانها ،کاربريهاي گوناگوني در طول يک سال دارند (شکل  .)6-۹براي نگهداري از
اين مکانها به برنامهريزي نياز است .براي طراحي بوستانها و باغهاي کوچک ميتوان اين
برنامهها را به صورت الگوهايي که از مقررات محلي پيروي ميکنند به کار برد.

شکل  :6-۹زمينهاي باز در دبيرستانها براي ورزش و اجراي موسيقي و نمايش و غيره استفاده ميشوند.

فصل هشتم
ارزیابی خاکها و طبقهبندی
قابلیت اراضی شهری
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بررسي تناسب زمین
پيش از اجراي کشاورزي شهري يا زيرساختهاي سبز در يک زمين ،بايد سازگار بودن آن
مکان با اين کاربريها مشخص شود .اين بخش راهنمايي جامعي را درباره ارزيابي کيفيت
خاک در بخشي از شهر فراهم ميکند.
سازگار بودن خاک يک منطقه به هدف بهسازي آن بستگي دارد و بايد مسائل مربوط به
سالمت انسان نيز در نظر گرفته شود .آمادهسازي و بهبود کيفيت خاک در زمينهايي که
براي فضاي سبز يا پارک در نظر گرفته شدهاند ،با زمينهايي که قرار است براي پرورش
محصوالت خوراکي زير کشت بروند متفاوت است .مثالً اگر قرار است در زمين گودالي
براي جمعآوري رواناب باران حفر شود ،اندکي آلودگي بازمانده در خاک آن خطر چنداني
براي انسان نخواهد داشت (البته هميشه بايد خطراتي را که کارگران منطقه در معرض آن
قرار ميگيرند در نظر داشت) .اما براي کشاورزي شهري بايد ارزيابي دقيقتري از خطرات
تهديد کننده سالمت انسان انجام شود چرا که محصوالت به دست آمده مصرف خوراکي
دارند و کودکان و بزرگساالن هنگام فعاليتهاي کشاورزي در تماس مستقيم با خاک قرار
ميگيرند.
ارزيابي سازگاري خاک به نوع گياهاني که قرار است در زمين رشد کنند نيز بستگي دارد.
روش هاي آزمايش کيفيت خاک مناسب براي کشاورزي شهري ،امکان پرورش محصوالت
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دلخواه در محل و احتمال جذب آاليندهها توسط گياهان خوراکي را بررسي ميکنند.
آزمايش سازگار بودن خاک براي نفوذپذيري يا زيرساختهاي سبز به بررسي خاک به
عنوان محيط کشت گياهان ،توانايي خاک براي نگهداشتن و نفوذ آب و امکان حرکت يا
جابجايي آاليندهها ميپردازد.
الف) تعیین ويژگيهای زمین و خاک
پس از تعيين کاربري موردنظر زمين ،گام دوم شناخت ويژگيهاي آن است .اين کار با
ارزيابي ويژگي هاي گذشته ،فيزيکي ،شيميايي و بيولوژيکي و با ديدن زمين و مطالعه پيشينه
آن انجام ميپذيرد.

کاربریهای پیشین
پس از اين که هدف استفاده از زمين مشخص شد ،ارزيابي کاربريهاي گذشته زمين براي
تعيين آلودگي بالقوه آن اهميت بسياري دارد .اگر زمين از زماني که آن ناحيه شهري شکل
گرفته کاربرد مسکوني داشته است ،احتمال ميرود که آلودگي خاک آنجا بسيار کمتر از
زميني باشد که در منطقهاي صنعتي قرار دارد .فرايند کلي تعيين ويژگيهاي گذشته زمين و
مسائل محيطي بالقوه ،فاز اول ارزيابي محيطي منطقه است .اين فرآيند شامل گفتگو با
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همسايگان ،مسئوالن محلي يا مالکان گذشته و به دست آوردن عکسهاي هوايي و نقشههاي
قديمي است.
از دفترهاي محلي حفاظت محيطي (نقشه برداري خاک) ،شهرداري (مجوزها) ،ادارههاي
شهرستان (آرشيو ماليات) ،کتابخانهها و انجمنهاي تاريخي و دفترهاي حفاظتي (عکسها،
نقشههاي دستنويس ،نقاشيها) اطالعات سودمندي فراواني را ميتوان به دست آورد .در
فاز اول يک فرآيند معموالً پيشينه مالکيت زمين و منبع دادههاي محيطي بررسي ميشود.
پس از فاز اول که مشکالت محيطي احتمالي را شناساييميکند ،ارزيابيهاي فاز دوم
محيطي انجام ميشود که شامل گردآوري اطالعات ميداني است.

ارزيابي میداني
بازديد از زمين و ارزيابي ميداني براي پيشبرد فعاليتهاي آينده ضرورت دارد .براي
بررسيهاي آينده بايد يادداشتبرداري و تصويربرداري از محل انجام شود.
پيشينه زمين ميتواند راهنماي بازديد از آن باشد .مثالً اگر در گذشته ساختماني در زمين
وجود داشته ،مي توان هنگام بازديد با استفاده از آثار به جا مانده در محل ،جاي آن ساختمان
را پيدا کرد .اگر بهسازي در گذشته انجام شده باشد نيز ميتوان آثار آن را رؤيت نمود.
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بازديدکنندگان از محل ميتوانند از تصويربرداري هوايي در گذشته و حال براي انطباق
تصويرها با زمين و بررسي آنها استفاده کنند.
هنگام ارزيابي بايد ساختمانهاي خدماتي موجود را ثبت نمود .ساختمانهاي خدماتي رو و
زير زمين ممکن است مشکلساز باشند و توانايي بهسازي و کاربري دوباره زمين را محدود
کنند .ساختمانهاي خدماتي خصوصي را ميتوان از طريق مالک آنها يا نقشهها و طرحها
پيدا کرد.
وضعيت توپوگرافي و هيدرولوژيکي و زيستي محل نيز بايد کامالً ارزيابي شود .شناخت
کامل شرايط هيدرولوژيکي محل هم براي کشاورزي و هم براي مديريت آب باران
ضرورت دارد .الگوي زهکشي موجود و شيب کلي محل و همچنين جاي جريان متمرکز و
فرسايش نيز بايد مشخص شود .محل زهکشي مؤثر در زمين ،يعني حوضه آبخيز را نيز براي
کاربري زمين بايد بررسي نمود .کاربريهايي که بخشهاي سنگفرش شده بيشتري دارند يا
نفوذناپذير هستند ،رواناب و جريان حداکثري بيشتري توليد ميکنند که ميتواند بر زمين
تأثيرگذار باشند .همچنين مناطق ذخيرهسازي و وجود زمينهاي باتالقي بايد بررسي شوند.
نوع خاک نيز بايد براي بررسي امکان نفوذپذيري مورد ارزيابي قرار گيرد.
براي آگاهي از ميزان تراکم خاک ،روشهاي بسياري وجود دارد که از مشاهده محل تا
اندازهگيري ميداني و تحليل آزمايشگاهي را شامل ميشود .معموالً بازديد از محل ،اطالعات
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الزم را براي تعيين نيازهاي زمين براي بهسازي فراهم ميکند .تراکم خاک را ميتوان از
نبود يا کمبود رشد گياهان در سطح يا نبود ريشه و فعاليت زيستي در نيمرخ خاک شناسايي
کرد .در صورت نياز يک متخصص ميتواند آزمايشهاي الزم را در عرصه يا آزمايشگاه
انجام دهد .همچنين اندازه نسبي ذرات گوناگون را ميتوان با مشاهده خاک يا با سنجش
ذرات و هيدرومتري خاک در آزمايشگاه بدست آورد.
زمينهاي بايري که به تازگي در آنها تخريب ساختمان انجام شده است ،معموالً نخاله و
ضايعات ساختماني فراواني در خود دارند .همچنين ممکن است که شالوده چند متر زير
سطح وجود داشته و مواد پرکننده در آن قرار گرفته باشد .آگاهي از وجود چنين ساختارها
يا آثار به جا مانده از آنها براي پيشبيني هزينه ساخت و ساز و چگونگي اجراي
زيرساخت هاي سبز بسيار مهم است .همچنين ممکن است خاک در نتيجه تخريب ساختمان
دچار تراکم بيشتري شده باشد.
در پايان توصيه ميگردد براي بررسي تناسب خاک به عنوان يک محيط کشت شهري،
حتماً از خاک نمونهگيري شود .آزمايش خاک دستکم بايد شامل اندازهگيري پهاش،
درصد ماده آلي ،مواد مغذي ،ريز جانداران و فلزهايي همچون سرب باشد .اطالعات الزم
درباره آزمايش خاک را ميتوان از شرکتهاي مشاور و بسياري از دانشگاههاي دولتي و
آزمايشگاههاي خصوصي بدست آورد.
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ب) راهکارهايي برای مهار مشکل خاکهای نامناسب
چنانچه در ارزيابيهاي اوليه مشخص شود که خاک براي هدف مورد نظر مناسب نيست،
مي توان براي بهبود وضعيت خاک تالش کرد .اگر بهبود وضعيت خاک امکانپذير باشد،
معموالً بايد چند راهکار در پيش گرفت که در آغاز کارهاي بزرگتر و دشوارتر و در ادامه
کارهاي آسانتر و مداوم هستند .زماني که بهسازي خاک انجام پذير نباشد يا آلودگي خاک
از کاربرد آن جلوگيري کند ،بهتر است تغيير کاربري منطقه در نظر گرفته شود.
گاهي ميتوان به جاي خاک موجود در محل از بسترهاي گياهي مرتفع ،باغباني عمودي و
کاشت گياه در گلدان براي کشاورزي شهري استفاده نمود .اين روشها زماني جايگزين
ميشوند که خاک موجود ،مناسب کشت محصوالت دلخواه نبوده و يا اينکه روي خاک يا
محيط ريشه آلوده باشد .براي جلوگيري از آلودگي بسترها يا گلدانها هنگام راهاندازي،
فرآيندهايي وجود دارد که برخورد ميان گياه و انسان را به حداقل ميرساند .پژوهشگران
ميگويند که کاشت گياهان در بسترهاي مرتفع با خاک غير آلوده که از جاي ديگر آورده
شده ،روشي کم هزينه براي باغباني همگاني در زمينهاي داراي خاک نامناسب و بسيار
آلوده به سرب يا ديگر فلزات سنگين است .آنها همچنين پيشنهاد ميکنند که اطراف
بسترهاي کاشت گياه از عايقهاي فيزيکي مانند مالچ استفاده شود و يک مانع متخلخل ميان
محيط کشت بستر و خاک محل قرار گيرد .اگر خاک موجود در محل با کاربري دلخواه
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سازگار نباشد ،مي توان از آن استفاده ديگري نمود .براي مثال مکاني که براي مهار رواناب
باران مناسب نيست ميتواند براي کشاورزي شهري به کار گرفته شود .يا اگر خاک
بيکيفيت باشد و کشاورزي شهري در آن امکانپذير نباشد ،شايد بتوان گياهان بومي
فراواني در آن پرورش داد .بيشتر اوقات محوطهسازي خانهها با گياهان بومي ،زيبا و دلنشين
بوده و ميتوان آنها را براي فروش يا کاربردهاي ديگر جمعآوري نمود.
ارزيابي سازگاری خاک
چگونگي ارزيابي سازگاري خاک به کاربري موردنظر زمين بستگي دارد .ارزيابي خاک
براي زيرساخت هاي سبز بايد به توانايي خاک در جذب و نگهداري رواناب باران و رشد
گياهان بومي شده يا تزئيني توجه داشته باشد .براي کشاورزي شهري  ،سطح عناصر غذايي
خاک و ظرفيت خاک براي حفظ برخي از محصوالت بيشتر مورد توجه است .عواملي
همچون نوع و اندازه ذرات خاک ،نفوذپذيري ،ميزان مواد غذايي و ترکيب شيميايي خاک
تعيينکننده سالمتي و توانايي آن براي حمايت از زندگي گياه هستند .هر کدام از اين عوامل
در روش نمونهگيري براي ارزيابي وضعيت کنوني خاک و تعيين روشهاي بهسازي براي
کاربري مجدد زمين نقش دارند.
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پیشینه خاک
براي ارزيابي خاک بايد ويژگيها و شرايط فيزيکي ،شيميايي و زيستي آن بررسي شود.
ويژگيهاي فيزيکي خاکهاي شهري در ارتباط با کاربري ،بافت ،ساختمان ،نفوذپذيري و
تخلخل و مقدار ماده آلي موجود در آن است .براي تعيين نياز خاک به بهسازي يا
توانبخشي ميتوان ويژگيهاي فيزيکي را مشاهده و بررسي کرد.
بافت خاک
ميزان نفوذپذيري خاک شهري مسألهاي اساسي هنگام طراحي و اجراي برنامههاي کنترل
آب باران است و به شدت به بافت خاک بستگي دارد .مثلث بافت خاک آمريکايي ،انواع
بافت خاک و نسبت اندازه شن ،سيلت و رس را براي هر کالس خاک نشان ميدهد.
خاکهايي که داراي رس زيادي هستند فرآيند نفوذپذيري را دشوار ميکنند ،در نتيجه بايد
ساختارهايي که روي آن قرار ميگيرند به خوبي ارزيابي و طراحي شوند .معموالً هنگام
بهسازي خاک براي زيرساختهاي سبز از مخلوط خاک سطحي ،شن و کمپوست استفاده
ميشود تا شرايط براي رشد گياه و نفوذپذيري آماده شود.
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خاک شني
خاکهاي شني به طور معمول ميتوانند ساختار خود را حفظ کنند و کمتر احتمال دارد در
آنها تراکم شديد و مشکالت مربوط به زهکشي داشته باشد .با اين حال ،معموالً کمترين
ميزان عناصر غذايي را دارند و ممکن است براي حمايت از پوشش گياهي متراکم به
اصالحاتي نياز داشته باشند .خاکهاي شني تمايلي به جذب غلظتهاي زياد آاليندههاي
محلول ندارند و معموالً به خوبي به مواد افزودني آلي پاسخ ميدهند .روشهاي زيرساختي
سبز که براي نفوذ دادن سيالبها برنامهريزي شده است ،بويژه در خاکهاي شني به خوبي
عمل ميکنند ،اگرچه قبل از نفوذ ،براي اطمينان از اينکه آب طوفان عاري از زباله و
رسوبات زيادي باشد ،بايد پيشتيمارهايي اعمال شود.
خاک لومي
خاکهاي لومي را ميتوان مخلوطي از شن ،رس و سيلت توصيف کرد که خصوصيات هر
يک را به نسبت مساوي به نمايش ميگذارند .خاکهاي لومي در طول تاريخ حاصلخيزترين
نوع خاک براي محصوالت غذايي بوده است .اين خاکها به طور معمول شکننده ،نرم و
غني از مواد آلي هستند .همين خصوصيات مشابهي که اين خاک را براي رشد گياه بسيار
مساعد ميکند ،آن را مستعد فشردگي ،فرسايش بادي و آبي ميکند .ميزان زهکشي و نفوذ
در خاکهاي لومي براساس مقدار رس و سيلت متفاوت است .در خاکهاي لومي
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غيرفشرده ،زهکشي معموالً به منظور حصول اطمينان از شرايط رطوبت خاک براي رشد
ايدهآل گياه کافي است.
خاک رسي
رس کوچکترين اندازه ذرات خاک است و از آنجا که ذرات رس صاف هستند ،ظرفيت
فوق العادهاي براي جذب آب و ساير مواد دارد (برادي و ويل .)3999 ،برخي از رسها
تمايل دارند در هنگام خشکي منقبض و در هنگام رطوبت منبسط شوند .ريز بودن ذرات
رس ،به آن انسجام و توانايي منحصر به فردي براي مقاومت در برابر فرسايش بادي
ميبخشد ،با اين حال نسبت به فرسايش آبي مقاومتي ندارد .خاک رسي به طور معمول
زهکشي ضعيفي دارد و به راحتي هم با فعاليت انسان و هم با پديدههاي طبيعي فشرده
ميشود .استقرار پوشش گياهي در خاکهاي رسي اغلب به تهويه يا اصالحات خاک نياز
دارد .در مزرعه ،خاک رس به راحتي ميتواند با فشرده شدن بين انگشتان به نوار تبديل شود
و طول نوار ايجاد شده قبل از شکستن ،به عنوان ابزار ارزيابي ميداني براي تعيين ميزان رس
استفاده ميشود .اگر يک گلوله کوچک از خاک مرطوب در کف دست خود ايجاد کنيد
و خاک شکل گلوله را حفظ نکند ،خاک سيلتي است و رسي نيست.
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ساختمان خاک
خاک از اليههاي افقي جدا از هم تشکيل شده است که به آنها افق خاک ميگويند .افقهاي
خاک در شرايط طبيعي شامل اليههاي رويين غني و آلي (مانند هوموس و خاک رويين) و
اليههاي سنگي تحتاني (مانند خاک تحتاني ،رگوليت و سنگ بستر) هستند .وجود افقهاي
مختلف در خاک براي عملکردها و فرآيندهاي گوناگون آن ضروري است.
خاکهاي طبيعي بسته به عواملي همچون ماده مادري ،هوازدگي و عوامل زيستي،
ساختمانهاي متفاوتي دارند .ذرات خاک ،خاکدانهها را تشکيل ميدهند که ميان آنها
فضاي خالي وجود دارد و هوا و آب از اين فضاها نفوذ ميکند .در خاکهاي متراکم اين
فضاهاي خالي کمتر هستند (شکل  .)3-6ساختمان خاک قابليت انبساطپذيري فيزيکي ايجاد
کرده و همچنين به دليل وجود فضاي عبور هوا در ماتريس خاک امکان بافر کردن رطوبت
و عايق بودن در برابر دما را فراهم ميکند .به منظور حفظ ساختمان خاک بايد از آن در برابر
فرسايش ،تراکم و ديگر فرايندهاي آسيب زننده مراقبت کرد.
ساختمان خاک هنگام بهسازي زمين و پس از آن به دليل تسطيح ،پر کردن ،ساختمانسازي،
تخريب و نبود پوشش گياهي با ريشه عميق ،وضعيت ناخوشايندي پيدا ميکند .ساختمان
خاک بيکيفيت سبب تراکم خاک ،کاهش تهويه و زهکشي و توانايي حفظ آب ،کاهش
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نفوذ ريشه و همچنين کمبود فعاليت زيستي در خاک و در نهايت کاهش توانايي گياهان در
جذب آب و مواد غذايي خواهد شد.

شکل  : 3-6مقايسه خاک طبيعي (چپ) با خاک متراکم شهري (راست) بر اساس وزن.

تراکم خاک زماني پيش ميآيد که فشار سنگيني روي سطح خاک اعمال شده و فضاي
خالي ميان ذرات خاک فرو بريزد .اين فشار ميتواند با عبور تجهيزات سنگين و رفت و آمد
خودروها ،شخم زني ،فشار آب و ساختمان سازي ايجاد شود .خاک متراکم چگالتر شده،
انتقال حرارت در آن افزايش مييابد و منجر به افزايش دماي خاک ميشود .افزايش دماي
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خاک ،بخشهاي بسيار خشک يا فوق اشباع به وجود ميآورند و توانايي خاک براي
پرورش گياه کم ميشود .تراکم شديدي که در پي ساختمانسازي ،هموارسازي و رفت و
آمد سنگين يا مکرر خودروها به وجود آمده است ،اليههاي نفوذناپذيري را ايجاد ميکند
که مانع جابجايي آب و هوا ميشوند و اين امر به مرگ ريشهها خواهد انجاميد .رفتار
خاکهاي بسيار متراکم در برابر رواناب باران مشابه عملکرد سطوح نفوذناپذيري مانند
خيابانها و محوطه پارکينگها است.
رطوبت و نفوذپذيری خاک
قابليت نفوذ ،به آساني عبور آب درون خاک گفته ميشود و به تعداد ،اندازه و پخش
فضاهاي خالي در خاک بستگي دارد (ايستربروک .)3999 ،خاک شني که از ذرات گِرد
تشکيل شده ،قابليت نفوذ زيادي دارد اما قابليت نفوذ خاک رسي که داراي ذرات صاف
پولکي شکل است کم ميباشد چراکه آب و هوا نميتوانند به آساني درون آن حرکت کند.
به نسبت حجمي فضاهاي خالي به حجم کلي يا اندازه فضاهاي خالي ميان ذرات خاک،
تخلخل گفته ميشود .مواد ريزدانه و يکپارچه مانند رس معموالً داراي تخلخل بيشتري
هستند در حالي که تخلخل خاکهايي که داراي اندازه مختلف ذرات هستند کمتر است .با
افزايش عمق ،تخلخل نيز کمتر ميشود چراکه وزن اليههاي بااليي ،خاک را متراکم
ميکند.
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تخلخل زياد خاک به معني قابليت نفود زياد آن نيست .قابليت نفوذ به پيوسته بودن فضاهاي
خالي بستگي دارد (ايستربروک .)3999 ،بنابراين خاکي مانند رس که فضاي خالي بسياري
دارد که به يکديگر متصل نيستند ،بسيار متخلخل است اما قابليت نفوذ آن زياد نيست و
جابجايي آب و هوا درون آن دشوار است .خاکهاي شني بسيار نفوذپذير هستند اما تخلخل
کمي دارند ،در نتيجه زهکشي در آنها انجام ميشود اما توانايي کمي در حفظ رطوبت
دارند .هنگام تالش براي اصالح خاک و انتخاب گياه براي کاشت بايد تخلخل و قابليت
نفوذ خاک را در نظر گرفت.
ميزان رطوبت خاک عامل تأثيرگذاري بر زيرساختهاي سبز و کشاورزي شهري است .در
طول پروژه ،بهترين زمان براي مشاهده جابجايي آب درون خاک بالفاصله پس از يک باران
شديد يا آب شدن يخهاي زمين پس از بارش برف است .نتايج بررسيها براي چند ساعت
يا چند روز بايد ثبت گردد و زمان آغاز خشک شدن خاک و وجود آب راکد در ناحيه
ريشه ( 32تا  36اينچ) در گزارش مشخص شده باشد .دورههاي طوالني مدت هواي خشک
در بهار و تابستان ،بهترين زمان براي بررسي ميزان حفظ آب در خاک و همچنين بررسي
اشباع غيرعادي بخشهاي مسدود شده در اثر سيستمهاي زهکشي ،نشت لولههاي زيرزميني،
چشمهها و ديگر رويدادهاي مخصوص اشباع است.
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پس از تعيين ويژگيهاي کلي خاک ،ميتوان چند آزمايش ساده براي بررسي خاک به
منظور کشت گياهان انجام داد .به عنوان يک ارزيابي ساده در سطح غربالگري ،ميتوان
حدود  35سانتيمتر در خاک حفر نمود ،يک مشت خاک برداشت و فشرده کرد ،اگر خاک
به شکل يک توپ درآمد و نشانههايي از خيسي ديده شد ،خاک بسيار مرطوب است ،اگر
توپ ايجاد شده از هم پاشيد اما به شکل تکههاي بزرگ در آمد ،خاک مرطوب است
(توجه شود که اين آزمايش براي خاکهاي بسيار شني پاسخگو نيست) .معموالً خاک در
ناحيه ريشه ،اصالح يا دستکاري خواهد شد ،پس بهتر است امکان بيرون رفتن آب از آن
ناحيه در مدت زمان مناسب بررسي شود .براي اين کار يک گودال  32تا  36اينچي حفر
شده و با سه اينچ آب پر ميشود .اگر آب در  35تا  24دقيقه خالي شد ،خاک براي بيشتر
گياهان و ريشههاي خوراکي مناسب است .اگر خالي شدن آب  14دقيقه تا  6ساعت زمان
الزم داشت ،خاک براي بيشتر گونههاي خشبي و علفي مناسب است .اگر پس از  6ساعت
هنوز آب در گودال مانده بود ،به جز براي گياهان باتالقي ،بايد زهکشي را تغيير داد.
ترکیب شیمیايي خاک
بدون در نظر گرفتن کاربري منطقه ،شيمي خاک يک فاکتور مهم است .شيمي خاک براي
رشد محصوالت غذايي از اهميت ويژهاي برخوردار است .خاک بايد در مناطقي که براي
کشاورزي شهري استفاده ميشود ،آزمايش شود.
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ويژگيهاي شيميايي خاک تابع واکنشهاي آن با مواد غذايي ،آاليندهها ،آب و هوا است
و نيز به دما و فعاليت زيستي به شدت بستگي دارد .بر همکنشها بسيار پيچيده ميباشند
هستند اما هنگام ايجاد زيرساختهاي سبز بايد از ميزان مواد غذايي ،آاليندهها و پهاش
خاک آگاهي داشت تا بتوان خاک را به يک محيط کشت تبديل کرد .تمامي واکنشهاي
شيميايي درخاک به آب نياز دارند و بسياري از آنها تحت تأثير اکسيژن و ديگر اجزاي هوا
قرار ميگيرند.
پارامترهايي که معموالً مورد آزمايش قرار ميگيرند ،پهاش ،آهک ،کلسيم ،منيزيم،
پتاسيم ،فسفر و ظرفيت تبادل کاتيوني ( )CECبه عنوان معيار سنجش توانايي خاک براي
نگهداري مواد غذايي هستند .آزمايشهايي که به طور گسترده مورد استفاده قرار ميگيرند،
شامل ازت (ازت کل ،نيترات و آمونيوم) ،فلزهاي سنگين (آلومينيوم ،آرسنيک ،کادميوم،
سرب و جيوه) ،شوري و عناصر غذايي کم مصرف ميباشد که بسته به مکان متفاوت است.
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شکل  : 2-6مقياس پهاش .از راست به چپ :قلياب (سديم هيدروکسيد) ،آمونياک ،صابون مايع ،جوش
شيرين ،آب مقطر ،باران  ،ماءالشعير ،آب ليمو ،اسيد باتري.

گياهان تنها مواد غذايي را جذب ميکنند که در خاک حل شده و با سطح ريشه در تماس
باشد .بنابراين مقدار مواد غذايي در دسترس گياهان بيشتر با پهاش کنترل ميشود .پهاش
ميزان اسيدي يا قليايي بودن يک ماده است (شکل .)2-6باال بودن پهاش در خاک مانع
ورود مواد شيميايي به گياهان ميشود و پايين بودن پهاش (خاک اسيدي) مي تواند باعث
افزايش غلظت برخي عناصر در خاک شود ( .)2446 ،Urbanبهترين پهاش براي خاک 6
تا  ۹/5واحد استاندارد است .بيشتر خاکهاي بومي اطراف درياچه بزرگ شمال آمريکا
داراي پهاش بين  6تا  6واحد استاندارد هستند .بيشتر گياهان و ريزجانداران خاک در اين
پهاش رشد و نمو ميکنند .خاکهاي اطراف درياچه بزرگ شمال آمريکا توانايي بافر
بااليي نيز دارند و به دليل داشتن مقدار زيادي سيلت ،رس و مواد آلي ميتوانند تغييرات
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ناگهاني پهاش را تحمل کنند .در زمينهاي شهري ممکن است شسته شدن آهک از
ساختمان بتني و سنگي به خاک ،پهاش آن را افزايش دهد (.)2446 ،Urban
از دفاتر تعاوني دولتي خدمات توسعه و بسياري از دانشگاههاي دولتي ميتوان اطالعات
الزم را درباره آزمايش خاکهاي محلي بدست آورد .همچنين در دانشگاه ماساچوست
آزمايشهايي براي تعيين سازگاري خاک با زيرساختهاي سبز يا کشاورزي شهري انجام
ميشود .اين چنين آزمايشهايي براي زيرساختهاي سبز ممکن است شامل آزمايش بافت
خاک اين دانشگاه باشند که طبقهبندي آمريکايي بافت خاک را ارائه ميکند .براي تعيين
سازگاري خاک با کشاورزي شهري ميتوان آزمايشهاي متعددي در رابطه با پهاش،
مواد غذايي و فلزات موجود در خاک انجام داد .آزمايش پارامترهاي استاندارد خاک
معموالً حدود  25يا  14دالر هزينه دارند.
توجه شود که با اين که هدف اين فصل ارزيابي و بهسازي خاکها براي رشد گياهان
است ،اما ارزيابي آلودگي خاک نيز اهميت بسياري دارد .لمس خاک آلوده و شخم زدن
آن مي تواند سالمتي انسان را به خطر بياندازد و اگر محصوالت کشاورزي شهري در محيط
آلوده کشت شوند مصرف آنها خطرساز خواهد بود .ريشههاي خوراکي به توجه بيشتري
نسبت به گياهان ميوهدار يا محصوالت خشبي دائمي روي زمين نياز دارند چرا که امکان
جذب آلودگي در آن آنها و تماس باغبانان با خاک بيشتر است .هنگام ارزيابي زمين براي
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زيرساخت هاي سبز يا کشاورزي شهري بايد از پيشينه زمين آگاهي حاصل کرد و در
صورت نياز از مسئوالن محلي يا ايالتي درخواست کمک نمود.
ويژگيهای زيستي
ويژگيهاي زيستي خاک به عاملهايي همچون زهکشي ،کاربري زمين و آلودگي آن
بستگي دارد .هنگام بازديد از محل ميتوان با توجه به گونه و وضعيت گياهان ،شرايط رشد
گياه در خاک محل را تعيين کرد .گياهان بايد بررسي شده و وضعيت آنها ثبت شود .وجود
درختان بزرگ در محل معموالً بهترين شاخص وضعيت خاک در طوالني مدت است
( .)2446 ،Urbanگونههاي گياهي مختلف ميتوانند وضعيت خاک را نشان دهند .گونههاي
گياهي در هر ناحيه متفاوت بوده و متخصصان محلي ميتوانند در تعيين گونههاي گياهي
مخصوص خاک ياري رسانند.
ماده آلي خاک از برگهاي پوسيده گياه و ديگر مواد کربني روي زمين تشکيل شده است.
مقدار ماده آلي خاک به دما و رطوبت بستگي دارد ( .)2446 ،Urbanنوع خاک نيز بر
مقدار ماده آلي تأثير ميگذارد .خاکهاي جنگلي معموالً  0تا  5درصد ،خاکهاي
کشاورزي تا  35درصد و خاکهاي حاصلخيز در باغداري حدود  1تا  0درصد ماده آلي
دارند .خاکهايي که خوب آبياري شدهاند و فعاليت گياهان در آنها زياد است؛ ماده آلي
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بيشتري خواهند داشت .آب و هواي سردتر فرآيند تجزيه را کندتر کرده و بدين ترتيب ماده
آلي سريعتر تجمع مييابد.
فرايندهاي طبيعي که مواد آلي را مي سازند در محيط شهري مختل ميشوند (کراول،
 .)3990بسياري از فعاليت ها در محيط شهري (همچون سنگفرش کردن ،جارو کردن برگها،
چمنزني و هرس شاخه درختان) ،مانع بازگشت چرخه مواد آلي و غذايي به خاک ميشوند.
ريزجانداران نميتوانند بدون تجزيه مواد گياهي زنده بمانند .بنابراين هنگام بهسازي
خاکهاي شهري (براي سازگار کردن آنها با زيرساختهاي سبز و کشاورزي شهري)
افزودن ماده آلي به خاک نيز انجام ميشود.
در مناطق عاري از پوشش گياهي يا داراي پوشش گياهي ضعيف ،بوي خاک همچنين
ميتواند نشان دهنده فعاليت زيستي باشد .اگر خاک بويي ندارد يا بوي کمي دارد ،فعاليت
ميکروبي در آن کم است يا وجود ندارد و ميزان ماده آلي اندک است .اگر زمين بويي مانند
خاک داشته باشد ميتوان گفت فعاليت ميکروبي خوب است و مواد آلي هواديده در خاک
وجود دارد .خاکي که بوي ترش يا گنديده ميدهد ،ممکن است به مدت طوالني خيس
بوده يا کمپوست نامناسب روي آن ريخته شده است.
وجود کرم هاي خاکي نشانه وضعيت خوب خاک است اما اگر کرم ها الغر و کم خون به
نظر برسند ،خاک مواد آلي و غذايي کافي ندارد .عدم وجود کرمهاي خاکي حاکي از
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تراکم خاک است .عدم وجود کرمها در خاکها ،نمايانگر آلودگي خاک با فلزهاي
سنگين يا مواد شيميايي و يا مقدار بسيار کم مواد آلي است.

فصل نهم
خاکهای شهری و کشاورزی
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کشاورزی شهری
عالقه به کشاورزي شهري به سرعت در حال افزايش است و با اين کار ،نياز به اطالعات
دقيق خاک ،مشابه يا جزئيتر از آنچه که به طور سنتي در اختيار جامعه کشاورزي قرار
ميگرفت ،مشاهده ميشود .بيشتر خاکهاي شهري که از مواد مادري مختلف (يعني تحت
تأثير انسان) ،نسبت به خاکهاي طبيعي تشکيل شدهاند ،براي استفاده و مديريت نياز به
مالحظات متفاوتي دارند .اين مالحظات باال رفتن سطح فلزات واسطه که معموالً در اين
خاکها حضور دارند و به نمايش گذاشتن تنوع مکاني زياد اين فلزات را شامل ميشود.
خاک در مناطق شهري از شرايط گستردهاي برخوردار بوده و با نامهاي زيادي از جمله
آنتروسولها و تکنوسولها ،خاکهاي انساني و زمينهاي شهري شناخته ميشود.
آنتروسولها در محيطهايي تشکيل ميشوند که توسط فعاليتهاي انساني ،مانند افزودنيهاي
مواد آلي يا معدني ،ذغال سنگ يا مواد زائد خانگي ،آبياري و زراعت تغيير پيدا ميکنند.
تکنوسولها خاکهايي هستند که بر روي مقادير قابل توجهي از آثار باستاني شکل گرفتهاند
يا توسط مواد سخت (مانند سنگفرش) پوشيده شدهاند و يا حاوي يک پوسته زميني هستند.
خاکهاي شهري مانند خاکهاي طبيعي داراي خصوصيات ذاتي و پويا هستند .دوازدهمين
نسخه از کليد طبقهبندي خاک ،خاکها را داراي مصنوعات انساني تغيير يافته يا انتقال يافته
توسط انسان در ضخامت حداقل  54سانتيمتر معرفي ميکند .در محيط شهري ،معموالً
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فلزات واسطه از اتمسفر به خاکهاي طبيعي اضافه ميشوند .ترکيبي از چندين نوع کاربري
اراضي و انواع پوشش ،تنوع مواد مادري ناهمگن و تأثيرات محيط شهري ،موجب طيف
گستردهاي از خواص بينظير خاک ميشود .اگرچه خاکهاي شهري از نظر مکاني متغير
هستند و در بعضي مناطق آلوده هستند ،در صورت ارزيابي ،مديريت و استفاده صحيح ،طبق
بهترين شيوههاي مديريتي يا شيوههاي کشاورزي جايگزين ،پتانسيل استفاده در کشاورزي
شهري را دارا هستند.
فلزات واسطه و خاکهای شهری
مطالعات اوليه در مورد خاکهاي شهري روي آلودگي و قرار گرفتن آنها در معرض
سالمت انسان متمرکز بود و تغييرات مکاني موجود در مناظر شهري تا حد زيادي ناديده
گرفته شده بودند .بنابراين ،در تالشهاي اوليه صورت گرفته براي نقشهبرداري و طبقهبندي
خاکهاي شهري ،آلودگي فلزات واسطه در نظر گرفته نشده است .ارتباط آلودگي و
خطرات بهداشتي انسان با فلزات واسطه در خاکهاي شهري به قرار گرفتن در معرض گرد
و غبار يا مصرف خوراکي آن محدود نميشود بلکه مربوط به قطعات درشت زبالههاي
ساختماني يا مصنوعات نيز ميباشد .عالوه بر اين ،فلزات واسطه ،منحصر به خاکهاي
شهري به شدت دست خورده در صنايع سابق ،مکانهاي دفع زباله يا مواد اصلي مانند بقاياي
ساختماني ،سرباره ذغال سنگ ،خاکستر بادي يا پسماندهاي معدن نيست .فلزات واسطه
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ميتوانند در شرايط طبيعي از مواد مادري ايجاد شوند ،اما غلظت آنها معموالً کمتر از
خاکهاي تشکيل شده بر روي مادري ساخته دست بشر است .خاکهايي که در مناطق
شهري يا نيمه شهري مانند پارکها و زمينهاي گلف تا حد زيادي اصالح نشدهاند را
ميتوان با افزايش فلزات واسطه در اليه سطحي مشخص کرد .اين افزايش را ميتوان در
رسوبات جوي يا وروديهاي رسوب يافته از رواناب ،به ويژه براي سرب مشاهده نمود.
دادههاي جمعآوري شده در محدوده يک مزرعه در حومه شهر واقع در نزديکي بزرگراه
اصلي ايالت در نيوجرسي نمونهاي از رسوب جوي را نشان ميدهد (شکل  .)3-9دادههاي
جمعآوري شده با دستگاه فلورسانس اشعه ايکس قابل حمل ،غلظت زيادتر سرب در اليه
سطحي خاک را در مقايسه با ساير مکانهاي خاکرخ نشان ميدهد .مطالعه ديگري که
توسط سابين و همکاران ( )2445در لس آنجلس انجام شد نشان داد که  5۹تا  344درصد از
فلزات واسطه موجود در آب باران ناشي از رسوب اتمسفر است .سرب ،مس ،روي ،نيکل،
کروم و کادميوم از جمله بيشترين فلزات واسطه در محيطهاي شهري هستند .احتراق ذغال
سنگ ،فرآيندهاي صنعتي ،لجن فاضالب ،رنگ حاوي سرب ،بنزين سربدار ،سموم دفع
آفات ،کودها و الوارهاي تيمار شده با فشار ،از جمله منابع معمول مس ،روي ،نيکل،
کادميوم ،سرب و آرسنيک هستند که در خاکهاي شهري يافت ميشود .محققين دريافتند
منبع اضافي مس و روي ميتواند ناشي از عمل ترمز کردن و ساييدگي الستيک باشد .سرب،
عنصر واسطهاي است که بيشترين توجه را به عنوان نگراني عمده براي محيطزيست ،به دليل
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ايجاد خطر براي انسان توسط هضم و تماس پوستي ،به ويژه در کودکان به خود اختصاص
داده است .وجود آرسنيک ميتواند در خاکهاي شهري نگران کننده باشد و بايد هميشه
مورد تحقيق و توجه قرار گيرد .اين فلز واسطه ،داراي تحرک کم در خاک است .اين عنصر
معموالً کمتر از ساير فلزات واسطه مورد ارزيابي قرار ميگيرد و هميشه هنگام وجود سرب
تشخيص داده نميشود .عالوه بر اين ،آرسنيک بر خالف سرب ،معموالً به نحوه مديريت
پاسخ ميدهد .در نتيجه ،مديريت مکانهايي که در آنها هم سرب و هم آرسنيک وجود
دارد دشوارتر است.
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شکل  : 3-9غلظت سرب در يک نيمرخ خاک در مزرعه نيمهشهري در نيوجرسي.
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روشهای مديريتي برای جلوگیری آلودگي خاکهای شهری به فلزات
فلزات واسطه در خاکهاي شهري چالشهايي را براي کشاورزي شهري و زيرساختهاي
سبز ايجاد ميکند .روشهاي مديريتي در دسترس ،ميتوانند اثرات منفي فلزات واسطه را
کاهش دهند و برخي از تيمارهاي درون منطقهاي را ارائه دهند .يکي از مهمترين مراحل در
ايجاد يک مزرعه شهري يا باغ اجتماعي ،بررسي پيشينه استفاده از زمين براي منطقه مورد
نظر به منظور کمک به شناسايي مسائل احتمالي آلودگي است .مطالعه براي ارزيابي نيازهاي
آموزش آلودگي خاک ،نشان داده است که باغداران و کشاورزان شهري در مورد بهترين
روشهاي مديريتي ،از جمله اصالح خاک ،انتخاب محصول و استفاده از محصول مربوط به
خاکهاي شهري به اطالعات و راهنمايي نياز دارند.
يکي از روشها ،استفاده از باغهاي باراني است .باغهاي باران براي جمعآوري روانابهاي
بارانهاي شديد طراحي شدهاند .بنابراين به عنوان نوعي سيستم نگهداري زيستي عمل
ميکنند (شکل  .)2-9آنها به عنوان يک سيستم تصفيه عمل ميکنند که در آن ميتوان
پهاش خاک و مواد آلي را تغيير داد تا جذب فلزات واسطه از رواناب را افزايش دهد و
تأثير آنها را بر روي آبهاي زيرزميني و مناطق اطراف کاهش دهد.
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شکل  : 2-9سيستم نگهداري زيستي براي جمعآوري روانابهاي بارانهاي شديد از مناطق غيرقابل نفوذ،
برانکس ،نيويورک.

آب باران جاري شده از پشتبام ساختمانها و ساير سطوح غير قابل نفوذ ،ميتواند منبع
فلزات واسطه در خاکهاي شهري باشد .تجزيه رواناب جاري شده از پشتبام منازل و
خيابانها ،کيفيت پايين آب به دليل مقادير باالي سرب و روي را نشان ميدهد .ورقههاي
حاوي روي در پشتبام منازل غلظتهاي بيشتري از فلزات واسطه را به رواناب تزريق
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ميکنند ،اگرچه مقداي از شستشوي روي و مس از پشتبامهاي داراي اين ورقهها ،عامل
افزايش غلظت است .با اين حال ،ذرات حاصل از رسوب ميتوانند به راحتي از سطوح
صاف شسته شوند.کمترين ميزان فلزات واسطه در پشتبام مسطح سنگريزهاي به دليل
پ هاش باالي ايجاده شده از حالليت آهک و اثرات تصفيه کننده و رسوبگيري سنگريزه،
ديده ميشود.
گياهپااليي روشي است که از گياهاني با ميل زياد به جذب فلزات واسطه ،استفاده ميکند
که از آنها نيز به عنوان تجمع دهندگان فوقالعاده نام برده ميشود .دو نوع گياهپااليي وجود
دارد :استخراج گياهي (حذف فلزات واسطه توسط جذب گياه) و تثبيت گياهي (ايجاد يک
پوشش گياهي مقاوم که باعث کاهش تحرک فلزات واسطه در محل مي شود) .اجراي
روشهاي گياهپااليي به غلظت و شکل فلزات واسطه در خاک وابسته است .اگر فلزات
واسطه در غلظتهاي بسيار کم وجود داشته يا قابليت فراهمي زيستي کم داشته باشند،
ممکن است گياهان در جذب فلزات مؤثر نباشند .کارايي استخراج گياهي به توليد زيست
توده و غلظت فلزات واسطه بستگي دارد .در مورد تثبيت گياهي ،اثبات شده است که
کارايي اين روش با شکل نسبتاً بيتحرک فلز واسطه و در خاکهايي حاوي مقدار زيادي
رس و مواد آلي ،بيشتر ميشود .برخي از چالشهاي پيش روي استفاده از گياهپااليي عبارتند
از:
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( )3زمان مورد نياز براي اصالح
( )2زي توده کم و سرعت رشد آهسته
( )1مسئله دفع زي توده
( )0توانايي جذب آفات و بيماريها
( )5فراهمي زيستي محدود فلزات واسطه
( )6امکان معرفي گياهان مهاجم
( )۹وابستگي به آب و هوا و اقليم
( )6رشد گياهان در خاک بسيار آلوده
( )9نياز به کوددهي خاک و اصالح خاک که ممکن است تحرک فلزات واسطه را کاهش
دهد.
به طور کلي ماده آلي با برقراري پيوند با عناصر واسطه ،سبب کاهش فراهمي فلزات
مي شود ،با اين حال جذب گياهي آنها ممکن است سبب افزايش يا کاهش اصالحکنندههاي
آلي و غير آلي خاک شود .معموالً بسترهاي کشت برآمده در خاکهاي شهري که غلظت
فلزات واسطه ،احتمال رشد ايمن محصوالت را کاهش مي دهد ،مورد استفاده قرار ميگيرد
(شکل  .)1-9بسترهاي کشت برآمده جعبههايي هستند که از مواد مختلف ساخته شدهاند و
فاقد مواد شيميايي مضر هستند و توسط يک محيط کشت آلوده نشده (خاک طبيعي،
کمپوست يا مخلوطي از هر دو) پر شده که از گياهان پشتيباني ميکند و به آنها مواد غذايي
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ميرساند .استفاده از بسترهاي کشت برآمده ،همچنين تراکم خاک ناشي از تردد را از بين
ميبرد .نصب يک غشا يا مانع تحتاني ،احتياط بيشتري در برابر تماس ريشه گياه با فلزات
واسطه در خاک يا حرکت رو به باالي آنها توسط اثر موئينگي ايجاد ميکند.
افزودن کمپوست که يکي از رايج ترين شيوه هايي است که توسط باغبانان در خاکهاي
شهري استفاده مي شود ،به شدت توصيه ميشود .اين روش افزايش مواد آلي ،منبع مواد
غذايي کند رها ،ظرفيت نگهداري آب ،محيط رشد تميز و کاهش پتاسيل فلزات واسطه در
خاک را فراهم ميکند .افزايش پهاش و يا ماده آلي با تثبيت عناصر به ذرات خاک،
واسطه سبب کاهش فراهمي زيستي آنها ميشود .تحقيقات نشان داده است که پيوندي قوي
بين فلزات واسطه و کمپوست وجود دارد که سبب کاهش آبشويي سرب ،کادميوم ،مس و
روي ميشود .با اين حال گزارشهايي ارائه شده است که اضافه کردن کمپوست به
خاکهايي که داراي مشکل زيادبود همزمان آرسنيک و سرب هستند ،منجر به کاهش
فراهمي زيستي سرب ميشوند که پاسخي به افزايش پهاش و غلظت فسفر است که سبب
افزايش تحرک آرسنيک ميشود.
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شکل  : 1-9بسترهاي کشت برآمده در يک مزرعه شهري ،پاترسون ،نيوجرسي.

نتیجهگیری
خاکهاي شهري اگر به درستي مديريت شوند از توانايي بااليي به عنوان يک محيط کشت
برخوردار هستند و ميتوانند محصوالت تازهاي را در مناطقي که به عنوان بيابانهاي غذايي
شناخته مي شوند ،فراهم کنند .منابع افزايش غلظت فلزات واسطه در خاکهاي شهري،
شامل رسوب اتمسفري (مانند گرد و غبار) ،ترافيک وسايل نقليه ،آوارهاي ساختماني،
ضايعات صنعتي و هواديدگي طبيعي مواد مادري است .باغهاي باراني و سيستمهاي
نگهداري زيستي ،محيطي با سطح پهاش مطلوب و مقدار مواد آلي زياد فراهم ميکنند.
آنها ميتوانند رواناب را با وجود فلزات واسطه بالقوه از پشتبام و سطوح غير قابل نفوذ
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متمرکز کرده و آن را از محصوالت دور کنند .عالوه بر اين ،آنها تصفيه آب موجود در
محل را انجام ميدهند و در نتيجه از بار اضافي سيستمهاي رودخانهاي و تخليه آب تصفيه
نشده در رودخانهها و جويها ميکاهند .گياهپااليي روشي است که از گياهان سازگار براي
کاهش غلظت فلزات واسطه موجود در خاک يا کاهش تحرک اين فلزات و در نتيجه
کاهش پتانسيل شستشو استفاده ميکند .استخراج گياهي ،از گياهان براي جذب فلزات
واسطه موجود در قسمتهاي مختلف گياهان استفاده ميکند که در پايان فصل رشد
ميتوانند دفع يا کمپوست شوند .تثبيت گياهي ،از پوشش گياه براي جذب بيشتر فلزات
واسطه موجود به سيستم ريشهاي داراي انتقال محدود به بقيه گياه و کاهش تحرک آنها در
خاک استفاده ميکند .در جاهايي که از خاکهاي شهري براي کشاورزي استفاده مي شود،
کمپوست مزاياي متعددي از جمله افزايش محتواي مواد آلي ،آزاد سازي آهسته مواد
غذايي ،افزايش نگهداري آب ،بهبود ساختمان خاک و عمل به عنوان عامل پيوند با فلزات
واسطه را براي کاهش تحرک آنها فراهم ميکند .در مناطقي که براي توليد محصوالت
زراعي مناسب نيستند و روشهاي فوق کارا نيستند ،استفاده از بستر کشت برآمده توصيه
ميشود .هدف اصلي اين روش ،تهيه منطقه بافر بين ماده خاک با مقدار باالي فلزات واسطه
و منطقه ريشه محصول است .ساير اقدامات توصيه شده ،شامل غربالگري فلزات واسطه
خاک ،جايگزيني مواد خاک با غلظت زياد فلزات واسطه با خاک سطحي تميز و محافظت
از سطح خاک با مالچ يا يک محصول پوششي است( .محصوالت پوششي مزاياي ديگري
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نيز دارد ،از جمله محيطزيست کوچک براي حياتوحش ،زيستگاه گرده افشان و لذت
بردن از زيبايي براي ساکنان محلي) .ميتوان اين طور استدالل نمود که کشاورزي شهري
مفهوم جديدي نيست ،بلکه آنچه جديد است ،رشد فزاينده کشاورزي شهري در جامعه و
توسعه اقتصادي است.

فصل دهم
بهبود شرایط خاکهای شهری،
انواع بهسازی و زیست پاالیی
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بهسازی خاکهای شهری
هدف بهسازي خاک به کاربري مورد نظر آن بستگي دارد .هدف به طور کلي ،افزايش
توانايي خاک براي حمايت از انواع مختلف گياهان و توانايي آنها در نفوذ دادن باران شديد
است .زمينهايي که قرار است در آنها کشاورزي شهري انجام شود ،براي به دستآوردن
توانايي هاي الزم براي پرورش محصوالت خاص به کار بيشتري نياز دارند .اما زمينهاي که
کاربري تفريحي خواهند داشت (مانند پارک ،زمين بازي ،مسير پيادهروي) ،بايد تنها براي
رشد چمن ،گياهان پيرايش شده يا سبزيهاي بومي آمادگي مناسبي پيدا کنند .خاکي که در
زيرساختهاي سبز وجود دارد و براي مديريت آب باران استفاده ميشود ممکن است براي
افزايش نفوذپذيري و توانايي رشد برخي گياهان نياز به تغييراتي داشته باشد .راهحلهاي
بلندمدت بهسازي خاک شامل اصالح خاک موجود با مالچ و کمپوست و يا کاشتن گياهان
پوششي براي فراهم کردن مواد غذايي و کنترل فرسايش در زمستان است.
روشهای بهسازی
بهسازی فیزيکي :اين نوع از بهسازي خاک شهري براي تنظيم زهکشي ،بهبود ساختمان
خاک و کاهش تراکم آن انجام ميشود .کاهش تراکم خاک براي کشاورزي شهري ( نفوذ
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ريشه) و مديريت آب باران (قابليت نفوذ پذيري) اهميت دارد .پس از بهسازي فيزيکي
ميتوان براي بهبود حاصلخيزي خاک از روشهاي شيميايي و زيستي نيز استفاده کرد.
بهسازی شیمیايي :اين نوع از بهسازي تنها پس از ارزيابي شيمي خاک از طريق تجزيه
آزمايشگاهي نمونههاي جمع آوري شده انجام ميشود .همچنين انجام آزمايشهاي مربوطه
بايد در آينده و پس از ارزيابي مواد شيميايي انجام گيرد تا مشخص شود بهسازي موفق بوده
و يا نياز به بهسازي مکمل است.
بهسازی زيستي :اين شيوه بهسازي شامل دستکاري جمعيتهاي زيستي براي دستيابي به تغيير
مورد نظر در ويژگيهاي خاک مي باشد است .بهسازي زيستي بايد پس از بهسازي فيزيکي
و شيميايي انجام شود ،چراکه دو مرحله بهسازي قبلي ،اکوسيستم خاک را براي توليد زيستي
آماده ميکنند .به طور کلي بايد نخست روشهاي فيزيکي و سپس روشهاي شيميايي و
زيستي به کار روند .معمولترين روشهاي بهسازي فيزيکي ،شيميايي و زيستي که روي
خاکهاي شهري پياده ميشوند ،در نمودار جدول  3-34نشان داده شده است و در ادامه
شرح داده خواهد شد.
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جدول  : 3-34روشهاي بهسازي



روشها

فیزيکي

شیمیايي

بیولوژيکي

خاکبرداري

×

-

-

جمعآوري با چنگک

×

-

-

خاکورزي و زيرشکني

×

-

-

زهکشي

×

-

-

اصالح کننده خاک و افزودنيها

×

×

×

بازيافت کنندهها

-

-

×

گياهان پوششي

-

-

×

مالچ

×

×

×

خاکبرداری :خاکبرداري با برداشتن خاک يا ساختارهاي آلوده انجام ميشود .بسته

به ميزان آلودگي ،ميتوان خاکها را همانجا محدود و مديريت کرد يا به جاي ديگري برد.
معموالً خاکبرداري پرهزينهترين بخش از فرآيند بهسازي خاک است و براي ساکنان محل يا
گروههاي کوچک محلي بسيار گران تمام ميشود .اگر ادارههاي محلي تجهيزات الزم را از
قبل داشته باشند که هزينهها کاهش داده شود و خاکبرداري به روش مناسبي براي زمينهاي
شهري تبديل خواهد شد.
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جمعآوری با چنگک :برخي از خاکهاي شهري به ويژه خاک مناطقي که تازه

تخريب شدهاند داراي مقدار زيادي سنگ ،قلوه سنگ و آوار هستند که از تخريب ساختمان
و قرار دادن مواد پرکننده به جا مانده است .در اين شرايط بهتر است با شخم زدن ،آوارها را
حذف نمود .زمينهاي کوچک را ميتوان با دست پاکسازي نمود و براي زمينهاي بزرگتر
خيشهاي زراعي را اجاره نمود و از يک تراکتور کوچک استفاده کرد .با شخم زدن
ميتوان سنگهاي کوچک (حتي تا سه چهارم اينچ) را به خوبي جمعآوري نمود و همزمان
خاک نيز هموار ميشود.


خاکورزی و زيرشکني :در بسياري از موارد تراکم خاک در  14تا  64سانتي متري

بااليي خاک وجود دارد که محل نفوذ و حضور ريشه بيشتر گياهان است .تراکم خاک
معموالً به دنبال ساختمانسازي ،کاربريهاي گذشته زمين (مانند حرکت ماشين در جاده،
پارک کردن وسيله نقليه در گاراژ) و استفاده از ماشينهاي سنگين در زمان تخريب به وجود
ميآيد .اليههاي عميقتر خاک معموالً تراکم کمتري دارند.
خاکورزي ،فرآيند زير و رو کردن يا مخلوط کردن خاک براي سست شدن و هواگيري آن
پيش از کاشت بذر يا نهال است .روشهاي خاکورزي عميق يا زيرشکني خاک ،مثل
شکافتن يا زخمهزني خاکها ميتوانند سبب بهسازي ساختمان خاک و شکستن تراکم آن
شود .در اين روشها معموالً  94تا  204سانتي متر از خاک مورد خاکورزي قرار ميگيرد.
خاک با استفاده از ميلههاي فلزي توري شکل ،شکافته ميشود تا فضاهاي نفوذي و راه عبور
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آب و هوا در خاک فراهم شود .زيرشکني خاک را ميتوان همراه با روشهاي ديگر
خاکورزي براي کاهش اثر تراکم استفاده کرد و معموالً براي اهداف کشاورزي استفاده
ميشود .خاکورزي يا زيرشکني خاک براي کاهش تراکم ،معموالً فقط يکبار انجام
ميشود .بايد از خاک جديد که رخنمون پيدا کرده مراقبت نمود تا دچار فرسايش نشود.
شخم زدن زمين در پاييز ميتواند خاک را در معرض يخ زدگي و ذوب شدن قرار دهد.
خاک پس از يخ زدن افزايش حجم پيدا کرده و تکه تکه شده و کلوخههاي خاک متراکم
را ميشکند .پس از ذوب شدن يخ خاک ،فضاهاي خالي به جا ميمانند و به هوا و
ريزجانداران اجازه ورود ميدهند .اين فرآيندها ساختمان خاک را بهبود مي بخشند ،به آب
اجازه نفوذ ميدهند و علفهاي هرز ،حشرات و عوامل بيماريزا را از بين ميبرند.
خاکورزي و يخ زدگي در تلفيق با ديگر روشها ،ابزاري کم هزينه و مؤثر در بهسازي
خاک خواهند بود.


زهکشي :زهکشي مناسب در محل پروژه زيرساختهاي سبز يا کشاورزي شهري

يکي از شرطهاي موفقيت پروژه است .هدف زهکشي در باغباني ،ساخت محيط زيست
سالم براي ريشه گياهان است .بنابراين کنترل رطوبت بايد در محل ريشه انجام شود .هر
گياهي گستره رطوبت خاک مناسب خود را ميطلبد .زهکشي سطحي را ميتوان با تسطيح،
خاکبرداري و محدود کردن مجراهاي زهکشي تغيير داد .همچنين اصالحکنندگان خاک با
افزايش نفوذپذيري و تغيير شرايط رطوبتي ميتواند بر زهکشي مؤثر باشند .اين تمهيدات در
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خاک بايد تا عمق مناسب براي گياهان دلخواه انجام بگيرد .اگر اصالح در زهکشي دشوار
باشد ،ميتوان نوع گياه را بر اساس آن انتخاب کرد (مانند گياهان باتالقي بومي).

اصالح کنندههای خاک و مواد افزودني
اصالح کنندهها و مواد افزودني به خاک ميتوانند برخي ويژگيهاي خاک را تغيير دهند.
هر مادهاي که براي بهبود وضعيت خاک به آن وارد ميشود بايد منشاء و کيفيت شناخته
شدهاي داشته باشد تا از ورود بيماريها ،بذرها و مواد شيميايي ناخواسته و مواد آلرژي زا
جلوگيري شود.
اصالح کنندههاي خاک شهري به  5دسته تقسيم ميشوند:
 .3آلي :بقاياي گياهي کمپوست شده که مواد آلي خاک را بيشتر ميکنند.
 .2معدني :مواد معدني طبيعي يا فرآوري شده که بافت خاک را تغيير ميدهند.
 .1فیزيکي :افزودنيهاي دستساز که براي اصالح يا جايگزيني ساختمان طبيعي خاک و
بهبود مقاومت آن نسبت به فرسايش يا تراکم طراحي ميشوند.
 .0زيستي :ترکيب هاي فشرده آلي و مواد تلقيحي زيستي که در اندازه کم براي تغيير
ترکيب شيميايي يا زيستي خاک به کار ميروند.
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 .5شیمیايي :ترکيبهايي که در اندازه کم براي افزودن مواد مغذي ،تغيير پهاش يا
برانگيختن فعاليت زيستي استفاده ميشوند.
در ادامه اين بخش به اين  5گونه اصالح کننده خاک پرداخته خواهد شد.

اصالح کنندههای آلي
اصالح کنندهها و افزودني هاي آلي خاک ،موادي هستند که با وارد کردن جانداران به
خاک و فراهم کردن منبع کربن براي آنها به بهبود شبکه غذايي خاک کمک ميکنند
( .)2446 ،Urbanاين مواد ميتوانند ظرفيت تبادل کاتيوني ،بافر شيميايي و تهويه آغازين
خاک را نيز بهبود ببخشند.
يکي از معمولترين اصالح کنندههاي آلي کمپوست است .پيت و همکارانش در پژوهشي
در سال  3999نشان دادند که افزودن کمپوست به خاک شهري ،ويژگيهاي فيزيکي و
مقدار مواد مغذي آن را بهبود ميبخشد .کمپوست همچنين به حفاظت از گياهان کمک
ميکند و فعاليت زيستي را بيشتر ميکند .کمپوست با کيفيتهاي بسيار متفاوتي در بازار
موجود است و بايد در انتخاب آن دقت شود .انجمن کمپوست اياالت متحده استانداردهاي
کمپوست را تعيين کرده و مشخصات الزم براي کمپوست با کيفيت را فراهم مي نمايد.
پسماند خوراکي مانند پسماند ميوه و سبزيجات ،باقيمانده گوشت ،دانههاي قهوه ،کيسههاي
چاي ،نان بيات شده ،دانه ها و هر آنچه که در يخچال باقيمانده ،ميتوانند به کمپوستهاي
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مناسبي براي اصالح آلي تبديل شوند .پسماند خوراکي بايد هنگام فاسد شدن در سطلي
دربسته نگهداري شود تا از دسترس جوندگان و ديگر جانوران دور باشند و نبايد به طور
مستقيم به خاک وارد شوند.
همچنين مواد آلي را بايد با دقت به شکل کمپوست در آورد تا از ورود بذر گياهان زيان
آور ،تخم حشرات و ديگر جانداران نامطلوب به خاک جلوگيري شود .البته ساختن
کمپوست تمامي بقاياي آفتکشها و مواد شيميايي را از بين نميبرد .از ديگر اصالح
کنندهها ميتوان به خزه تورب ،لجن و کود حيواني اشاره کرد.
مواد آلي رطوبت فراواني دارند و نيازمند تهويه مناسب هستند .بنابراين اصالح کنندههاي
آلي براي بهبود زهکشي خاکهاي متراکم يا سوء مديريت شده که آب در منطقه ريشه آنها
نمي تواند حرکت کند ،مناسب نخواهند بود .براي حل اين مسئله بهتراست مواد آلي را هر از
چند مدت دوباره وارد خاک نمود تا کارايي آنها حفظ شود.
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شکل  : 3-34نمونه اي از اصالح کننده کمپوست که در پروژههاي زيرساختهاي سبز به کار ميرود.

اصالحکنندههای معدني
اصالحکننده هاي معدني ،آلي نبوده و معموالً مواد دائمي و داراي ابعاد پايدار در خاک
هستند که در اندازه مناسب ميتوانند زهکشي را بهتر کنند ( .)2446 ،Urbanپرليت ،هديت
و پوميس سه اصالح کننده معدني بسيار مناسب براي مخلوط شدن با خاک هستند ،چرا که
حفرات داخلي بزرگي دارند و مقدار مناسبي از آب و هوا را براي رشد گياه در خود نگه
مي دارند .پرليت يک کاني آذرين خنثي است که ساختمان آن با بخار حجيم شده و درجات
و کاربردهاي گوناگوني دارد .هديت يک محصول رسي است که در دماي باال پخته شده و
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يک ماده افزودني غير فعال و متخلخل ايجاد ميکند .سنگ پا يا پوميس يک سنگ آذرين
سبک و کف مانند است.
تمامي اين مواد معدني ترکيب شيميايي ثابت و استريل دارند و افزودنيهاي بسيار خوبي
براي خاک هستند .پودر زغال نيز ميتواند براي خاک سودمند باشد چرا که از نظر شيميايي
پايدار است ،ظرفيت تبادل کاتيوني بااليي دارد ،ميتواند مواد شيميايي گوناگون را جذب
کند ،پهاش را ثابت نگه داشته و فعاليت زيستي ثانويه را افزايش دهد.
استفاده از شن و سنگريزه ميتواند به بهبود زهکشي کمک کند و معموالً در ساختارهاي
زهکشي و ا يجاد زيرساخت هاي سبز به کار مي رود .ترکيب شن با کمپوست و خاک
سطحي معموالً براي بهسازي خاک در زير باغهاي باران و تجهيزات حفظ حيات استفاده
ميشود .شن و سنگريزه در ديگر فرآيندهاي تصفيه ،مانند باغهاي باران با تصفيه زيستي نيز
کاربرد دارد اما افزودن شن و سنگريزه به تنهايي نميتواند قابليت تصفيه خاکهاي رسي را
افزايش دهد.
ديگر اصالح کنندههاي معدني در ذيل آمده است:
 خاک رس آهکي که حفظ رطوبت را افزايش ميدهد؛
 سنگ شيل ،خاک رس داراي انبساط و انقباض و اسيلت ) (ESCSکه تخلخل را
افزايش ميدهند.
 خاک دياتومه که حفظ رطوبت را بهبود مي بخشد
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 ورميکوليت که به حفظ رطوبت کمک ميکند( .براي کاربرد در کشاورزي پيشنهاد
نميشود).
اصالحکنندههای فیزيکي
اصالحکنندههاي فيزيکي ساختارهايي هستند که خاکهاي نسبتاً متراکم در ناحيه ريشه را
تثبيت ميکنند .شبکههاي ثابتکننده ،قوسهاي زمين و قطعات کلوخه چمني نمونههايي از
آن هستند .اين گونه اصالح کنندهها معموالً ميتوانند فشار بسياري را تحمل کنند ،فرسايش
را کنترل نمايند و براي استفاده در برخي زيرساختهاي سبز ،همچون پارکينگهاي
نفوذپذير مفيد هستند .با اين حال اصالح کنندههاي فيزيکي براي کشاورزي شهري مناسب
نيستند و معموالً به منظور تثبيت خاک براي رشد گياهان کوچک به کار ميروند.
اصالحکنندههای زيستي
اصالحکنندههاي زيستي به منظور بهبود اکوسيستم خاک از طريق بهبود شبکه غذايي آن
استفاده ميشود .چند نمونه از اصالح کنندههاي زيستي در ادامه آمده است:


قارچ ريشه (مايکوريزا) که يک قارچ همزيست است و در ريشه گياهان زندگي

کرده و جذب آب و مواد مغذي را افزايش ميدهد.
 عصاره جلبک دريايي که داراي مقداري مواد معدني و مغذي است.
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 هوميک اسيد که فعاليت ميکروبي را تحريک ميکند و جذب مواد غذايي را افزايش
ميدهد.
 کمپوست چاي که زندگي ميکروبي را به خاک وارد ميکند و مواد مغذي محلول را به
همراه دارد.
 ريزجانداران و جانوران درشت براي تجزيه مواد آلي.
مهمترين جانوران درشت از نظر فراواني و نقش آنها در تشکيل خاک ،کرمهايخاکي،
موريانهها و مورچهها هستند .بسياري از اين جانوران در خاک النه ميکنند و سبب افزايش
زهکشي و تهويه خاک ميشوند .همچنين مقداري مواد آلي از راه اين النهها وارد خاک
ميشود .بيشتر جانداران درشت از گياهان پوسيده و پسماند آلي تغذيه ميکنند .آنها دانهها
را در خاک پنهان ميکنند ،با النهسازي و دفع فضوالت ،هوا و مواد مغذي را به آساني براي
ريشه فراهم ميکنند و گياهان ضعيفتر را حذف ميکنند تا گياهان قويتر فرصت رشد پيدا
کنند.
سودمندترين و قابل کنترلترين درشت جانوران،کرمهايخاکي هستند .اکثر کرمهاي
خاکي در چند متري زير خاک النه ميکنند و همه آنها خاک را ميخورند .کرمهاي خاکي
از خود فضوالتي به جا ميگذارند که ذرات خاک را بههم متصل ميکند و از فرسايش
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جلوگيري کرده و نفوذ هوا ،آب و مواد مغذي به نيمرخ خاک را افزايش ميدهد .تغييراتي
که کرمهاي خاکي در خاک ايجاد ميکنند به اين صورت انجام ميشود:


تغيير ترکيب شيميايي خاک همچون پهاش ،ظرفيت تبادل کاتيوني و ديگر

پارامترهاي مهم.


دفن کردن مؤثر دانهها و ديگر واريزههاي آلي.



از ميان بردن بسياري از سموم و آاليندهها همچون فرآوردههاي پترو شيمي.



تغيير فراهمي زيستي فلزات سنگين.



افزايش رشد و پخش ريزجاندارن.



فراهم کردن منافذ درشت ايده آل براي ريزجانوران و نفوذ ريشه.

خاک هايي که متراکم ،سنگي ،بدون فعاليت زيستي و يا بيش از حد خشک يا مرطوب
هستند ،بايد از پيش براي زندگي و رشد کرم هاي خاکي آماده شوند .بهسازي خاک با
کمک کرمهاي خاکي ،روشي نوين ،مطمئن و در حال رشد براي بهبود وضعيت خاکهاي
شهري در زمينهايي است که به خوبي انتخاب و آماده شدهاند .به طور مثال کرمهاي قرمز
کاربرد گستردهاي در کمپوستسازي دارند اما در خاک زنده نميمانند .در تضاد با آنها
کرمهايي که به طور معمول به عنوان طعمه استفاده ميشوند وکرمهاي خاکي ،به خوبي در
خاک رشد ميکنند اما براي کمپوست مناسب نيستند.
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اصالحکنندههای شیمیايي
اصالحکنندههاي شيميايي براي تغيير در ترکيب شيميايي خاک به آن افزوده ميشوند اما
اين کار دشوار است .اصالحکنندههاي شيميايي بايد حتماً پس از اصالح فيزيکي خاک با
روشهاي استاندارد افزوده شوند .همچنين پيش از افزودن آنها بايد ترکيب شيميايي خاک
بررسي شود و اصالحکنندههاي مناسب آن انتخاب شوند .افزودن يک اصالحکننده شيميايي
مانند کود ،اغلب براي برطرفکردن ناهماهنگي شيميايي در خاک است .اين
اصالح کنندهها ميتوانند عوارض جانبي ناخواستهاي را نيز همراه داشته باشند (مثال شور
شدن خاک ،يعني تجمع نمکها در خاک که حاصلخيزي آن را کاهش ميدهد و مشکل
معمول زمينهاي آبياري شده است) که ميتوان با بررسي اصالحکنندهها و شرايط
خاکهاي موجود از آنها پيشگيري نمود و تأثير آنها را کاهش داد .همچنين بايد دانست که
استفاده بيش از اندازه کود معمول است .به همين علت بايد تالش نمود تا کمترين مقدار
کود الزم براي رسيدن به نتايج دلخواه استفاده شود .اهميت اين کار به ويژه در مورد فسفر
آشکار ميشود که در بسياري از کودها وجود دارد و ماده مغذي محدود کننده در آبراهه
مي باشد .بنابراين کوددهي بيش از حد ميتواند باعث رشد مفرط جلبکها در درياچهها
رودها و برکهها شود.
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جدول :2-34راه حلهاي پيشنهادي براي بهسازي خاک
آستانه تأثیر

آستانه تأثیر

متوسط

شديد

نفوذپذيري ،نفوذ عمقي و ميزان

<4/25

<24/4

درصد شن

>۹5

>94

درصد رس

>54

>65

خصوصیات خاک

نفوذ پذيري (اينچ در ساعت)

زهکشي بسته به نوع

>3/0

>3/5

(ميليگرم بر مترمربع)
وزن مخصوص ظاهري خاک
لومي

>3/5

>3/۹

(ميليگرم بر مترمربع)
عمق سنگ بستر

پوشش گياهي تنظيم شود
(جدول.)1-34

وزن مخصوص ظاهري خاک
رسي

راهحل بهسازی

کمپوست يا پيت افزوده
شود.
کمپوست يا پيت افزوده
شود.

کمپوست يا پيت افزوده
شود.

کمپوست يا پيت افزوده
شود.

<2

<0

خاک جديد افزوده شود.

خاکهاي اسيدي (پهاش)

<0

<6

آهک افزوده شود.

خاکهاي قليايي (پهاش)

>۹/5

>6/5

کمپوست يا پيت ،سولفات

(فوت)

يا اکسيد آهن افزوده شود.
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ظرفيت تبادل کاتيوني
(در هر  344گرم خاک)

<1

پتاسيم

<320

(بوشل در هر جريب)
فسفر

(پيپيام)

کمپوست افزوده شود.

کمپوست يا پيت افزوده

<3

درصد ماده آلي

644

شود.

کمپوست افزوده شود.

<00

(بوشل در هر جريب)

امالح محلول

<5

کمپوست يا پيت افزوده

شود.

3444

گچ ،کمپوست يا پيت
افزوده شود.

گیاهان پوششي
گياهان پوششي را ميتوان به منظور توليد ماده آلي ،تحريک فعاليت زيستي ،جلوگيري از
رشد علفهاي هرز ،بافر کردن رطوبت ،دما و پهاش و گاهي حاصلخيز کردن و بهبود
نفوذپذيري در سيستم ريشه استفاده نمود .گياهان پوششي را به عنوان شاخصهاي زيستي
ثانويه دو برابر کنيد تا مناطق مشکلساز که توسط آزمايشهاي نقطهاي مشاهده نشدهاند را
نشان دهيد .اين گياهان را مي توان در پايان پاييز يا در زمستان کاشت تا خاک را پوشش
دهند .گياهان معمول براي کاشت در زمستان شبدر ،جو دوسر و چاودار هستند .در تابستان
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از گياهان پوششي که کود سبز نيز ناميده ميشوند براي بهبود وضعيت خاکهاي ضعيف يا
آماده کردن زمين براي محصوالت دائمي استفاده ميشود .گياهان خاناده بقوالت يا لگومينه
مانند سويا را مي توان در تابستان براي پوشش خاک و فراهم کردن نيتروژن و مواد آلي
کاشت .گياهان غير لگوم مانند ارزن ،ذرت علفي ،چاودار ساالنه ،شبدر يا يونجه ميتوانند
زيست توده ايجاد کنند ،علفهاي هرز را کنترل نمايند و وضعيت خاک را بهبود بخشند.
مالچ زنده به گياه پوششي گفته ميشود که همراه با محصوالتِ فروشي ساالنه يا دائمي
کاشته ميشود .مالچهاي زنده ميتوانند به مهار علفهاي هرز ،کاهش فرسايش خاک،
افزايش حاصلخيزي آن و بهبود نفوذپذيري آب کمک کنند .مالچهاي زندهاي که در
سيستم محصوالت ساالنه به کار ميروند ،شامل کپهکاري ماشک گل خوشهاي در ذرت
هنگام آخرين برداشت ،کاشت بدون خاکورزي سبزيها درون شبدر ،فرو کردن شبدر
شيرين درون دانههاي کوچک و پخش علف چاودار ساالنه درون سبزيها هستند .مالچ زنده
براي سيستم محصوالت دائمي را ميتوان به سادگي با کاشت علفها يا لگومها در ميان
رديف محصوالت در باغهاي ميوه ،تاکستانها ،کشتزارهاي توت ،بادشکنها و خزانه
درختان براي کنترل فرسايش و ايجاد انقباض ،فراهم کرد.
بذر گياهان پوششي نسبتاً ارزان و کاشت آنها آسان است.گونههاي معمول گياهان حفاظتيِ
آماده کشت گران تر هستند و کاشتن آنها دشوارتر است .بنابراين استفاده از گياهان پوششي
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براي اطمينان از مناسب بودن ويژگيهاي خاک پيش از هزينه کردن ،مقرون به صرفه تر
است و با اين کار زمان بيشتري براي برنامهريزي درست وجود خواهد داشت .پژوهش
«مديريت درآمدزاي گياهان پوششي» اطالعات دقيق فراواني درباره گياهان پوششي فراهم
ميکند.
مالـچ
مالچ مادهاي است که براي کاهش تبخير آب يا کنترل علفهاي هرز روي خاک قرار مي
گيرد(بردي و ويل .)3999 ،مالچ همچنين ميتواند با نگه داشتن رطوبت تراکم خاک را
کمتر کند (تراکم خاک در چرخه يخ زدگي-آب شدگي بهطور طبيعي کمتر ميشود) و
فعاليت زيستي را افزايش دهد ( .)2446 ،Urbanمواد بسياري مانند خاک ريزدانه يا پودري،
مواد آلي مانند پيت ماس ،برگ ،کاغذ خرد شده ،تراشه چوب ،پوست درخت ،کمپوست،
پوست برنج و کاه ،مواد سنتزي مانند تاير خرد شده ،ورقه پالستيکي ،شيشه و قوطي کوبيده
و منسوجات زميني ميتوانند مالچ باشند .مالچ را ميتوان در پارکهاي زيرساختهاي سبز و
مزرعه هاي شهري به شکل گذرگاه استفاده کرد.
هرگونه از مالچها مزايا و معايب خاص خود را دارد اما تمامي آنها توانايي تغيير دماي روي
خاک ،نسبت هوا و رطوبت خاک ،ميزان تراکم و فعاليت زيستي را دارند .از مالچ بيشتر به
منظور محافظت ريشه از يخ زدن ،متراکم شدن ،خنک و مرطوب نگهداشتن آن و باال نگه
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داشتن فعاليت زيستي در آنجا استفاده ميشود .مالچ ميتواند به کم کردن تراکم ماليم و
تراکم سطحي روي خاک کمک کند اما در آب و هواي گرم و خشک با کاهش فعاليت
زيستي و نفوذپذيري در ناحيه ريشه ،تأثير کم ميشود ( .)2446 ،Urbanاستفاده درست از
مالچ ميتواند سودمند باشد اما کاربرد نادرست يا بيش از اندازه آن به خاک آسيب وارد
کرده و حتي ممکن است درختان و بوتههاي قديمي را نابود کند .استفاده از هرگونه مالچ
غير زنده بيش از  5سانتي متر مگر به عنوان محيط کشت ،ميتواند به علت کمبود اکسيژن و
فراهم شدن محيطي براي جانوران مضر ،به فروپاشي زيستي در خاک بيانجامد.
معمولترين مالچها به منظور محوطهسازي سبز و کشت محصوالت دائمي ،مالچهاي غير
زنده آلي هستند .تقريباً تمامي اين مالچها به دليل تجزيه و فراهمي راحت ،بر ديگر انواع
مالچ برتري دارند .تجزيه مالچ سبب ميشود که مواد آن به خاک وارد شده و مواد مغذي را
به صورت آهسته به ريشه رسانده و بسياري از موجودات خاک از آن بهرهمند شوند.
مالچهاي آلي با ضخامت مناسب ،بسيار عايق بوده و بهترين گزينه براي خنک و مرطوب
نگه داشتن خاک زير خود در تابستان و يخ نزدن آن در زمستان به شمار ميروند .مواد آلي
ميتوانند ريز جانداران و قارچهاي سودمند را وارد باغچهها کنند.
مالچهايي مانند مالچ چوب سرو که به آرامي تجزيه ميشوند کاربرد زيادي ندارند اما
ميتوانند مانع نفوذ ناپذيري در برابر آب و هوا بسازند چراکه ساختار ريز و نرم آنها مانند
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يک سقف کاهگل شده آب را از خود دور کرده و از حرکت هوا جلوگيري ميکند .اگر
اين مالچها را به صورت فيزيکي خوب پراکنده نکنند ،گياهان نميتوانند مدت زيادي آنها
را تحمل کنند .گياهان و مالچ مورد نظر بايد به دقت بررسي شوند و ميان مالچ انتخابي با
محصوالت و کاربري دلخواه سازگاري وجود داشته باشد .گذشت زمان تجزيه ،به مالچهاي
کاهگلي يا فشرده اجازه ميدهد تا ساختار متخلخل ايجاد کرده و آب بيشتري جذب کنند.
جدول  : 1-34نوع پوشش گياهي ،هدف ،مالحظات بهسازي
نوع پوشش

اهداف

گیاهي

مالحظات بهسازی

هدف اين است که زمين را با
گونههاي بومي که در شرايط کمتر کمپوست در عمق  0تا  6اينچي خاک وارد
از ايدهآل با نگهداري کمي يا بدون شود تا جايي که کار با ابزار در خاک به
گياهان بومي

نگهداري از نژادهاي غيربومي آساني صورت گيرد (براي کاشت درختان
رقابت

کننده

زنده

ميمانند ،عمق بيشتري نياز است) .معموالً به جز

بپوشانند .موانع معمول شامل تغذيه زيرشکني خاک به زهکشي نياز نخواهد
کم ،زهکشي کند و کمبود آب بود.
اضافي يا کمبود آن (بقاء) است.
هدف پوشاندن زمين با گياهان زيبا زهکشي کافي و عميق بودن جاي ريشه
و دلپسند است که در شرايط براي زنده ماندن طوالني مدت اهميت

گياهان زينتي

متوسط مانند مقدار کم يا متوسط اساسي دارد چراکه بيشتر گياهان زينتي
مواد مغذي و آبياري نامنظم ،نيز معموالً اشباع شدن سيستم ريشه را تحمل
زيبا بمانند (زنده و زيبا ماندن).

نميکنند .کمپوست و پرليت را بايد تا عمق

 32تا  36اينچي وارد خاک کرد تا جايي
که خاک يکدست باشد و کلوخهها از
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يک گوي کوچک بزرگتر نباشد .ممکن
است افزون بر زير شکني خاک به زهکشي
بيشتري نياز باشد چراکه براي برخي گياهان
آب اضافي در ناحيه ريشه بايد در  14دقيقه
تا  6ساعت از بين رفته باشد .زهکشي بيشتر
اوقات غير فعال است و تنها به خروج آب
بدون جذب فعال رطوبت از خاک کمک
ميکند.
کمپوست بايد در ناحيه ريشه گنجانده شود
(براي محصوالت ريشه در عمق  32اينچ ؛
براي ساير محصوالت در عمق  6تا  6اينچ).
کنترل آلودگي براي ايمني ضروري است.
آب اضافي بايد در مدت  35تا  24دقيقه از
هدف رشد گياهان با بخشهاي منطقه ريشه خارج شود .خاک بايد به
خوراکي بزرگ و رشد سريع است راحتي با دست جابجا شود و خاکدانهها

گياهان خوراکي

که نياز به رسيدگي بسيار دارند .بايد اندازه سنگ مرمر يا کوچکتر باشند.
هيچ مانعي براي رشد و مصرف مقادير بيشتر و مکرر کود کمپوست با
مازاد مواد مغذي ،تخليه سريع ،خاکورزي به دفعات مورد نياز است .مواد
ريشه عميق و همه نياز به آب و اضافي آلي به دليل فعاليتهاي تنفسي
تغذيه اضافي ندارد( .بقاء ،زيبايي ،مکرر به سرعت تجزيه ميشوند .به دليل

رشد شديد و تغذيه سالم)

تعدد شخم (حداقل يک بار در فصل
رشد) ،پرليت يا ساير مواد افزودني متخلخل
معموالً الزم نيست .زهکشي مازاد ممکن
است الزم باشد .آبياري و تغذيه اضافي
معمول است .براي ذخيره مواد مغذي و
بهبود ساختمان خاک از محصوالت

پوششي استفاده کنيد.
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زيستپااليي
مديران پروژههايي که ميخواهند پيش از ايجاد زيرساختهاي سبز يا کشاورزي شهري به
بهسازي خاک و زمين بپردازند ،بهتر است براي به دست آوردن اطالعات بيشتر درباره مقابله
با آلودگي خاک ،از برنامههاي پاکسازي داوطلبانه وضعيت مناطق توسعه يافته گذشته يا
مراکز بهداشت کمک بگيرند .زيستپااليي يا گياهپااليي روشهاي بلند مدتي براي بهسازي
خاک هستند که ميتوان آنها را در برنامه مديريت زيرساختهاي سبز جاي داد.
زيستپااليي يا پاکسازي زيستي با بهکارگيري فعاليتهاي بهينه گياهي يا ميکروبي براي
تجزيه آاليندههاي آلي و تبديل آنها به فرآوردههاي متابوليک انجام ميشود (بردي و ويل،
 .)3999زيستپااليي بر استفاده از تواناييهاي طبيعي جانداران براي بهسازي اکوسيستم
خاک تکيه دارد .اين روش معموالً در برگيرنده گياهان ،ريز جانداران و استفاده از
کمپوست يا اصالح کنندههاي خاک براي هضم مواد شيميايي مضر مانند گازوئيل يا نفت و
تبديل آن به مواد بي ضرر است .براي رسيدن به بهترين نتيجه تمامي اين موارد بايد هماهنگ
با هم کار کنند.
گياهپااليي يا پاکسازي گياهي ،يکي از روشهاي پاکسازي زيستي است که از گياهان براي
جذب مواد شيميايي خطرناک از خاک و آب زيرزميني ،نگه داشتن اين مواد در ريشه ،ساقه
يا برگ خود و در نهايت تبديل آنها به مواد شيميايي کم خطرتر يا رها کردن آنها در
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اتمسفر استفاده ميکند .براي نمونه علف چمنزار گياهي است که تجزيه فرآوردههاي
پتروشيمي را تحريک ميکند .برخي از گياهان ميتوانند اجزاء آلي خاصي را جذب و هضم
کنند و يا آالينده ها را در سطح ريشه تجزيه کنند اما عوامل پيش روي گياه پااليي ،ريز
جاندار اني هستند که در ناحيه ريشه گياهان (ريزوسفر) زندگي ميکنند (بردي و ويل،
.)3999گياه پااليي معموالً در زمينهايي که آلودگي بسيار شديد ندارند ،صورت ميپذيرد.
در اين روش برخي اوقات براي حذف آاليندهها از زمين گياهان را برداشت ميکنند.

فصل یازدهم
واژگان تخصصی
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آبشويي :حذف مواد محلول يا مواد ديگر از خاک توسط نفوذ عمقي آب.
افق خاک :اليهاي از خاک تقريباً موازي با سطح ،داراي ويژگيهاي مشخص توليد شده
توسط فرايندهاي تشکيل خاک است .در شناسايي افقهاي خاک ،يک حرف بزرگ
نمايانگر افقهاي اصلي است .اعداد يا حروف کوچک که در زير ميآيند ،تقسيمات افق
اصلي را نشان ميدهند .افقهاي اصلي خاک معدني به شرح زير است:
افق  :Oيک اليه آلي از باقيمانده گياه تازه و در حال پوسيدگي.
افق  :Aافق معدني در سطح يا نزديک به سطح که در آن تجمع مخلوطي از مواد آلي
هوموسي شده با مواد معدني رخ داده است .همچنين ،يک افق سطحي شخم خورده است
که بيشتر آن در اصل بخشي از افق  Bاست.
افق  :Eافقي معدني که ويژگي اصلي آن حذف رس سيليکاتي ،آهن ،آلومينيوم يا ترکيبي از
اينها از بدنه افق است.
افق  :Bافقي معدني در زير افق  Aاست .افق  Bحدوداً در بخشي از يک اليه انتقال از زير
افق  Aتا روي افق  Cاست .افق  Bهمچنين داراي خصوصيات مشخصي است مانند ()3
تجمع رس ،سزکويي اکسيدها ،هوموس يا ترکيبي از هر دو )2( .ساختار منشوري يا بلوکي؛
( )1رنگي قرمزتر يا قهوهايتر از رنگهاي افق  )0( Aترکيبي از همه اين موارد.
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افق  :Cافق يا اليه معدني ،به استثناي سنگ بستر سخت که کمي تحت تأثير فرآيندهاي
تشکيل خاک قرار دارد و ويژگيهاي معمول مواد خاک پوشاننده را ندارد .مواد افق C

ممکن است مانند آنچه که در آن سولوم تشکيل شده است باشد يا شبيه آن نباشد .اگر
مشخص شده باشد که ماده اين افق با ماده سولوم متفاوت است ،يک عدد انگليسي ،معموالً
 ،2قبل از حرف  Cقرار ميگيرد.
اليه  :Rسنگ بستر يکپارچه زير خاک .سنگ بستر معموالً زيرافق  Cاست اما ميتواند
مستقيماً زير افق  Aيا  Bباشد.
باغهای بستر برافراشته :باغهايي که در جعبههاي ساخته شده از چوب يا مواد ديگر
کاشته ميشوند و سطح ريشه آنها باالتر از سطح زمين است .ممکن است جعبهها با مواد
کمپوست شده و با خاک غير آلوده مخلوط شوند.
باغهای گلداني :باغهايي که در گلدانها ،جعبههاي بتوني ،حوضهاي آجري يا سنگي
يا ساير مناطق ريشهدار جدا شده در مناطق آسفالت کاشته شدهاند.
بافت خاک :درصد نسبي شن ،سيلت و ذرات رس در تودهاي از خاک .کالسهاي
اساسي بافت ،به ترتيب افزايش نسبت ذرات ريز عبارتند از :شني ،شن لومي ،لوم شني ،لوم،
لوم سيلتي ،سيلتي ،لوم رسي شني ،لوم رسي ،لوم رسي سيلتي ،رس شني ،رس سيلتي و رس.
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کالسهاي شن ،شن لومي و لومي شني ممکن است با نامهاي درشت ،ريز يا بسيار ريز
تقسيم شوند.
پتانسیل انبساط و انقباض خاک :پتانسيل تغيير حجم در خاک با از دست دادن يا
افزايش رطوبت .تغيير حجم عمدتاً به دليل اثر متقابل کاني رسي با آب اتفاق ميافتد و با
توجه به مقدار و نوع کاني رس در خاک متفاوت است .اندازه بار موجود بر خاک و ميزان
تغيير در ميزان رطوبت خاک بر ميزان انبساط خاک در محل تأثير ميگذارد .انبساط و
انقباض ميتواند به جادهها ،سدها ،شالودههاي ساختماني و ساير سازهها آسيب رساند.
همچنين ميتواند به ريشه گياه آسيب وارد کند.
پستي و بلندی :ارتفاعات يا نابرابريهاي سطح زمين که به طور جمعي در نظر گرفته
ميشود.
تراکم :ايجاد اليههاي متراکم خاک هنگامي که خاک تحت فشار سنگين ماشينآالت يا
تردد به ويژه در دورههاي مرطوب قرار دارد.
جزايرگرمايي :مناطق کوچکي از خاکهاي شهري که به طور مصنوعي زهکشي شده و
با ساختمانهاي بلند احاطه گرديده و باعث تغيير دماي خاک و الگوي رطوبت ميشوند.
همچنين ممکن است به کل شهر با اقليم مصنوعي اشاره کند.
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حاصلخیزی خاک :کيفيتي که خاک را قادر ميسازد مواد مغذي گياه را در مقادير کافي
و در تعادل مناسب براي رشد گياهان مشخص در مواقعي که نور ،رطوبت ،دما ،شيب و ساير
فاکتورهاي رشد مطلوب است ،فراهم کند.
خاک آلوده :خاکي که غلظت بااليي از فلزات واسطه يا مواد آلي زائد را در خود جاي
داده باشد که براي افراد يا حيوانات سمي است يا خطر بااليي دارد.
خاک سله بسته :خاکي که با ساختمان ،روسازي ،آسفالت يا مواد ديگر پوشيده شده باشد
و آب و هوا از سطح وارد خاک نميشوند.
خاک غیرقابل نفوذ :خاکي که از طريق آن ،آب ،هوا يا ريشه به آرامي نفوذ ميکند يا به
هيچ وجه نفوذ نميکنند .هيچ خاکي به طور کامل در برابر هوا و آب نفوذ ناپذير نيست.
رانش زمین :حرکت سريع تودهاي از خاک و سنگ سست ،معموالً در حالت خيس يا
اشباع ،در طول شيب است .سرعت و فاصله حرکت و همچنين مقدار خاک و مواد سنگي
بسيار متفاوت است.
رس :رس به عنوان يک ذره خاک ،به ذرات معدني خاک با قطرکمتر از  4/442ميليمتر،
اطالق ميشود .به عنوان يک کالس بافت خاک ،به مواد خاکي که  04درصد يا بيشتر رس،
کمتر از  05درصد شن و کمتر از  04درصد سيلت دارندگفته ميشود.
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رواناب :ميزان بارندگي يک منطقه که به کانالهاي آبراهه تخليه ميشود .آبي که از سطح
زمين خارج ميشود بدون اينکه در خاک فرو رود را رواناب سطحي مينامند .آبي که قبل
از رسيدن به نهرهاي سطحي وارد خاک ميشود ،رواناب آب زيرزميني يا جريان نفوذ از
آب زيرزميني ناميده ميشود.
ساختمان خاک :آرايش ذرات اوليه خاک و تبديل آنها به ذرات مرکب يا خاکدانهها.
شکلهاي اصلي ساختمان خاک شامل بشقابي ،منشوري ،ستوني ،بلوکي و کروي است.
خاکهاي بدون ساختمان شامل تک دانه يا توده هستند.
سری خاک :گروهي از خاکها که داراي نيمرخهايي تقريباً شبيه به هم هستند و تنها
تفاوت آنها در بافت اليه سطحي است .تمام خاکهايِ يک سري ،داراي افقهايي مشابه از
نظر ترکيب ،ضخامت و چيدمان هستند.
سنگ بستر :سنگ يکپارچه که در زير خاک و ساير مواد غير يکپارچه يا در سطح قرار
دارد.
سنگ بستر سخت :سنگ بستري که تنها با انفجار يا با استفاده از تجهيزات خاصي که
معموالً در ساخت و ساز استفاده نمي شود ،حفر ميگردد.
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سنگ بستر نرم :سنگ بستري که ميتواند با ماشين آالت ترانشهبرداري ،بيل بکهو،
ريپرهاي کوچک و ساير تجهيزات معمول در ساخت و ساز ،حفاري شود.
سنگريزه :قطعههاي گرد يا زاويهدار سنگ به قطر  1اينچ ( ۹/6سانتيمتر) .يک قطعه منفرد
يک سنگريزه است.
سیلت :به عنوان يک ذره خاک ،ذرات معدني منفردي است که داراي قطري از حد بااليي
رس ( 4/442ميليمتر) تا حد پايين شن بسيار ريز ( 4/45ميليمتر) ،باشد .به عنوان يک کالس
بافت خاک ،خاکي است که داراي  64درصد يا بيشتر سيلت و کمتر از  32درصد رس
باشد.
شن :به عنوان يک ذره خاک ،قطعات سنگ يا مواد معدني منفرد داراي قطر 4/45ميليمتر
تا  2ميليمتر است .بيشتر دانههاي شن از کوارتز تشکيل شده است .به عنوان يک کالس
بافت خاک ،خاکي است که  65درصد يا بيشتر شن داشته باشد و بيش از  34درصد خاک
رس نداشته باشد.
شیب :انحراف سطح زمين از حالت افقي .درصد شيب حاصل تقسيم فاصله عمودي بر
فاصله افقي است که پس از آن در  344ضرب ميشود .بنابراين ،شيب  24درصد يک
سرازيري 24فوت در  344فوت فاصله افقي است.
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شیل :سنگ رسوبي حاصل از سخت شدن رسوب رس است.
ظرفیت تبادل کاتیوني :مقدار کل کاتيونهاي قابل تبادل که ميتواند توسط خاک
نگهداري شود .بر حسب ميلي اکي واالن در هر  344گرم خاک در پهاش خنثي (پهاش
برابر  )۹يا در برخي پهاش ديگر ديگر بيان ميشود.
عناصر واسطه :عناصر شيميايي ،به عنوان مثال روي ،کبالت ،منگنز ،مس و آهن که در
خاک به مقدار بسيار کم وجود دارد و براي رشد گياه ضروري هستند.
عوامل تشکیل دهنده خاک :پنج عامل مسئول تشکيل خاک از مواد مادري غير
يکپارچه هستند .اين عوامل عبارتند از :زمان ،آب و هوا ،مواد مادري ،موجودات زنده (از
جمله انسان) و پستي و بلندي.
فرسايش :فرسودگي سطح زمين توسط آب ،باد ،يخ يا ساير عوامل زمينشناسي و توسط
فرآيندهايي مانند خزش توسط نيروي گرانش.
فرسايش زمینشناسي :فرسايش ناشي از فرايندهاي زمينشناسي که طي دورههاي
طوالني زمينشناسي عمل ميکنند و منجر به فرسودگي کوهها و ايجاد ويژگيهاي منظر،
مانند دشتهاي سيالبي و دشتهاي ساحلي ميشوند.
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فرسايش تسريع شده :فرسايش بسيار سريعتر از فرسايش زمين شناسي که عمدتاً در نتيجه
فعاليتهاي انسان يا حيوان يا پديدهاي طبيعي مانند آتشسوزي که سطح را در معرض ديد
قرار ميدهد ،اتفاق ميافتد.
فروچاله :گودالي در منظر که در اثر حل شدن سنگ آهک يا لولههاي گدازه پديد
ميآيد.
کاتِنا :توالي يا زنجيرهاي از خاکها در منظر که از مواد مادري مشابه تشکيل شدهاند اما در
نتيجه تفاوت در پستي و بلندي و زهکشي داراي ويژگيهاي مختلف هستند.
کاتیون :يوني که داراي بار مثبت الکتريکي است .کاتيونهاي معمول خاک کلسيم،
پتاسيم ،منيزيم ،سديم و هيدروژن هستند.
کالس زهکشي طبیعي :اشاره به فراواني و مدت دورههاي مرطوب در شرايطي مشابه
شرايط تشکيل خاک دارد .تغييرات رژيم آبي توسط فعاليتهاي انساني مورد توجه قرار
نميگيرد مگر اينکه به طور قابل توجهي ريختشناسي خاک را تغيير داده باشد .هفت
کالس زهکشي طبيعي خاک شناخته شده عبارتند از :زهکشي بيش از حد ،زهکشي تا حدي
بيش از حد ،زهکشي خوب ،زهکشي متوسط ،زهکشي تا حدودي ضعيف ،زهکشي ضعيف
و زهکشي بسيار ضعيف.
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کلوخه خاک :بسياري از ذرات ريز در يک توده يا خوشه واحد نگه داشته
ميشوند.کلوخههاي طبيعي خاک به شکلهاي کروي ،بلوکي يا منشوري را خاکدانه
مينامند .کلوخهها از طريق خاکورزي يا قطع درختان توليد ميشوند.
کمپوست کردن :مديريت تجزيه مواد آلي مانند برگ ،علف و زبالههاي باغي.
گروههای هیدرولوژيکي خاک :به خاکهاي گروهبندي شده با توجه به پتانسيل
رواناب آنها اطالق ميشود .خصوصيات خاک که اين پتانسيل را تحت تأثير قرار ميدهد،
خصوصياتي است که بر حداقل ميزان نفوذ آب در يک خاک آيش گذاشته شده طي
دورههاي پس از خيس شدن طوالني مدت که خاک منجمد نشده است ،تأثير ميگذارد.
اين خصوصيات عبارتند از :عمق سطح آب فصلي باال ،ميزان نفوذ و آبگذري پس از
مرطوب شدن طوالني مدت و عمق يک اليه نفوذ پذير بسيار آهسته .شيب و نوع پوشش
گياه در نظر گرفته نميشود اما از عوامل جداگانه در پيش بيني رواناب است.
اليه محدود کننده :يک اليه فشرده و متراکم در خاک که مانع حرکت آب و رشد
ريشه ميشود.
مقدار پهاش :تعيين عددي اسيدي و قليايي بودن خاک.
مواد آلي :بقاياي گياهي و جانوري در خاک که در مراحل مختلف تجزيه قرار دارند.

  111مقدمهای برخاکهای شهری

مواد مغذی گیاهي :هر عنصري که براي رشد يک گياه ضروري است .عناصر غذايي
ضروري براي گياهان عمدتاً نيتروژن ،فسفر ،پتاسيم ،کلسيم ،منيزيم ،گوگرد ،آهن ،منگنز،
مس ،بور و روي است که از خاک و کربن ،هيدروژن و اکسيژن که از هوا و آب جذب
ميکنند.
مواد مادری :مواد آلي و معدني غير يکپارچه که از آن خاک تشکيل ميشود.
نفوذپذيری :کيفيتي از خاک است که آب يا هوا را قادر ميسازد تا از طريق نيمرخ به
سمت پايين حرکت کند .سرعت انتقال خاک اشباع شده به عنوان معياري از اين کيفيت
پذيرفته ميشود .در فيزيک خاک ،از ميزان اين کيفيت به عنوان رسانايي هيدروليکي اشباع
ياد ميشود.
نفوذ سطحي :ورود آب به سمت پايين و به سطح جانبي خاک يا مواد ديگر .نفوذ سطحي
با نفوذ عمقي که حرکت آب به درون اليههاي خاک يا مواد است ،متفاوت است.
نفوذ عمقي :حرکت آب به درون خاک.
نقشههای توپوگرافي ( :)USGSنقشههايي که زمين ،خط الرأسها ،آبراهها ،خطوط
کنتوري ،ارتفاعات و موقعيتهاي جغرافيايي را نشان ميدهند .همچنين ممکن است جاده ها
و ساختمانها را نشان دهند.
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نیمرخ خاک :يک بخش عمودي از خاک که از تمام افقهاي آن گسترش يافته و به
درون مواد مادري رسيده است.
واحد هیدرولوژيک يا حوضه آبخیز :در مناطق شهري ،يک منطقه تجمع آب با يک
خروجي در يک منطقه پرجمعيت يا تحت تأثير آن است.
واکنش خاک :معيار اسيديته يا قليايي بودن خاک ،در مقادير پهاش بيان ميشود .خاکي
که با پهاش برابر  ۹آزمايش ميشود دقيقاً در واکنش خنثي توصيف ميشود زيرا اسيدي و
قليايي نيست.
هوموس :قسمت تجزيه شده ،کم و بيش پايدار مواد آلي در خاکهاي معدني.
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