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ABSTRACT
Estimating the soil physical indices requires determination of soil moisture content at field capacity (FC).
Therefore, the aim of this study was to evaluate the effect of various soil suctions according to field capacity
on different soil physical quality indices and subsequently to evaluate the soil physical quality based on the
calculated indices. In this study, 35 soil samples from agricultural lands of Alborz province were used to
calculate Dexter's S, air capacity, plant available water and relative field capacity indices. The results showed
that only 20 % of the soil samples were in weak soil physical quality groups (S < 0.035) and the rest of soil
samples had a good or better soil physical quality (80 %) on the basis of Dexter's S index. However, the results
of other indices showed by assuming a FC moisture content at soil suction of 100, 330 cm and calculated suction
based on the negligible drainage rate concept, 12, 44 and 70% of soil samples, respectively had a good physical
quality in terms of soil aeration, water availability and microbial activity. There was no significant difference
between the average FC at equivalent soil suction of 330 cm and the proposed approach based on the negligible
drainage rate. Hence, the soil physical indices based on FC at soil suction of 330 cm can be used to evaluate
the soil physical quality of the studied soils. Moreover, the results showed that despite of good ability of S
index, use of other soil physical quality indices leads to a more comprehensive assessment of soil physical
limitation on crop growth. However, determination of the soil quality indices requires an accurate estimation
of soil moisture content at the field capacity.
Keywords: Air capacity index, Dexter's S index, Plant available water, Relative field capacity index.
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اثر رطوبت ظرفيت مزرعهاي در تعيين و ارزيابي شاخصهاي کيفيت فيزيکي خاک
2

فاطمه مسکيني ويشکايي ،*1رسول ميرخاني

 .1استادیار ،بخش تحقیقات خاک و آب ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان ،سازمان
تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،اهواز ،ایران.
 .2دانشجوی دکتری ،موسسه تحقیقات خاک و آب ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،کرج ،ایران
(تاریخ دریافت -1397/5/6 :تاریخ بازنگری -1397/6/12 :تاریخ تصویب)1397/6/20 :

چکيده
برآورد بسیاری از شاخصهای کیفیت فیزیکی خاک مستلزم تعیین رطوبت خاک در نقطه ظرفیت مزرعهای ( )FCاست .لذا
هدف این پژوهش ،ارزیابی اثر مکشهای مختلف معادل رطوبت ظرفیت مزرعهای بر مقدار شاخصهای مختلف کیفیت
فیزیکی خاک و سپس ارزیابی کیفیت فیزیکی خاکهای مورد مطالعه برمبنای شاخصهای محاسبه شده بود .در این
پژوهش از  35نمونه خاک از اراضی کشاورزی استان البرز استفاده و شاخصهای  Sدکستر ،ظرفیت هوا ،آب قابل استفاده
گیاه و ظرفیت مزرعهای نسبی محاسبه گردید .نتایج نشان داد که براساس شاخص  Sدکستر ،تنها  20درصد از نمونههای
خاک در گروه کیفیت فیزیکی ضعیف ( )S > 0/035قرار گرفتند و سایر نمونههای خاک از کیفیت فیزیکی خوب یا بهتری
برخوردار بودند ( 80درصد) .درحالیکه نتایج سایر شاخصها نشان داد که با فرض رطوبت  FCدر مکشهای 330 ،100
سانتیمتر و مکش محاسبه شده براساس مفهوم شدت زهکشی ناچیز ،بهترتیب  44 ،12و  70درصد از نمونههای خاک از
لحاظ تهویه ،قابلیت دسترسی آب خاک و فعالیت میکروبی ،کیفیت فیزیکی مناسبی داشتند .بین میانگین رطوبت  FCدر
مکش معادل  330سانتیمتر و روش پیشنهادی براساس شدت زهکشی ناچیز اختالف معنیداری مشاهده نشد .بنابراین،
میتوان از شاخصهای کیفیت فیزیکی خاک بر مبنای رطوبت  FCدر مکش  330سانتیمتر برای ارزیابی کیفیت فیزیکی
در خاکهای مورد مطالعه استفاده نمود .نتایج نشان داد که علیرغم توانایی خوب شاخص  Sدکستر ،استفاده از سایر
شاخصهای کیفیت فیزیکی خاک موجب ارزیابی جامعتری از محدودیتهای فیزیکی خاک بر رشد گیاه میگردد اما تعیین
شاخصهای کیفیت فیزیکی خاک مستلزم برآورد صحیحی از مقدار رطوبت ظرفیت مزرعهای خاک میباشد.
واژه هاي کليدي :آب قابل استفاده گیاه ،شاخص  Sدکستر ،شاخص ظرفیت مزرعهای نسبی ،شاخص ظرفیت هوا.

مقدمه

1

از اهداف مدیریت پایدار کشاورزی ،بهکارگیری روشهای مدیریتی
است که از یکسو باعث ارتقاء کمی و کیفی تولید محصول در
طوالنیمدت میشود و از سوی دیگر ،باعث حفظ کیفیت و
جلوگیری از تخریب آن میشوند .بنابراین ،با پایش کیفیت خاک
میتوان تأثیر شیوههای مدیریت خاک را مورد ارزیابی قرار داد.
کیفیت خاک بهصورت " گنجایش خاک برای تولید در اکوسیستم
و کاربری اراضی برای حفظ باروری بیولوژیکی ،کیفیت محیط
زیست و تقویت سالمتی گیاه و حیوان " تعریف شده است
( .)Doran et al., 1994حفظ یا بهبود کیفیت خاک میتواند باعث
ایجاد استمرار در باروری خاک ،افزایش کارآیی جذب عناصر
غذایی و آفتکشها ،بهبود کیفیت آب و هوا و کاهش انتشار
گازهای گلخانهای شود (.)USDA, 1997
کیفیت فیزیکی خاکهای کشاورزی عمدتا به پایداری
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ساختمان خاک و توانایی آنها در انتقال و ذخیره آب در ناحیه
توسعه ریشه بستگی دارد ( Reynolds et al., 2002; Topp et al.,
 .)1997ارزیابی کیفیت فیزیکی خاک برای هر منطقه ،بهمنظور
دستیابی به نوع مدیریت مناسب و پایدار و کمّیکردن مفهوم
مدیریت پایدار خاک ضروری است .از آنجایی که عملکرد خاک
بهطور مستقیم قابل اندازهگیری نیست ،ارزیابی کیفیت خاک با
اندازهگیری برخی ویژگیها بهعنوان شاخصهای کیفیت خاک
انجام میشود .با بررسی شاخصهای فیزیکی کیفیت خاک
میتوان از وضعیت خاک از نظر تهویه ،سرعت نفوذ آب و دیگر
شرایطی که برای رشد بهینه محصول مورد نیاز است ،آگاه شد.
همچنین این بخش از کیفیت خاک ،تأثیر بسزایی بر فرآیندهای
شیمیایی و بیولوژی در خاک و جذب آب و عناصر غذایی خاک
توسط گیاه دارد ( .)Dexter, 2004بنابراین کیفیت فیزیکی خاک،
نقشی اساسی در مطالعات کیفیت خاک ایفا میکند و بررسی آن
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برای حفظ محیط زیست و جلوگیری از تخریب خاک ،ضروری به
نظر میرسد ( .)Reynolds et al., 2009بهمنظور بررسی وضعیت
کیفیت فیزیکی خاک بایستی از ویژگیهای معرف کیفیت پویای
خاک بهرهگیری نمود که نسبت به تغییر کاربری اراضی و اعمال
مدیریتهای مختلف حساس بوده و تأثیرپذیر باشند ( Moebius
.)et al., 2007
با توجه به تأثیرپذیری قابلتوجه منحنی مشخصه آب خاک
از اندازه و آرایش منافذ خاک ،در پژوهشی ) Dexter (2004شیب
منحنی مشخصه آب خاک در نقطه عطف را بهعنوان شاخص S
معرفی نمود که مؤید جنبههای مختلف کیفیت خاک از قبیل
نفوذ ،سختشدگی و فشردگی است ( Dexter and Richards,
 .)2009پژوهشگران مختلفی از شاخص  Sدکستر برای ارزیابی
کیفیت فیزیکی خاک استفاده نمودند ( ;Emami et al., 2010
 .)Shahab et al., 2011اخیرا ) Rezaee et al. (2017نیز در
پژوهشی برای ارزیابی کیفیت فیزیکی خاکهای شالیزاری استان
گیالن از این شاخص استفاده نموده و نشان دادند که بر مبنای
این شاخص ،تمامی خاکهای مورد مطالعه از کیفیت خوبی
برخوردار بودند .اما برخی از پژوهشگران معتقدند در صورت وجود
منحنی مشخصه آب خاک ،استفاده از یک نقطه (شیب منحنی
در نقطه عطف بهعنوان شاخص  Sدکستر) برای ارزیابی کیفیت
فیزیکی خاک کافی نیست ( .)Moncada et al., 2015در واقع
کیفیت فیزیکی خاک تنها محدود به یک نقطه از توابع
هیدرولیکی خاک نیست و بایستی به چند نقطه و یا حتی به کل
تابع هیدرولیکی بسط داده شود ( .)Reynolds et al., 2009از این
رو ،در پژوهشی ) Reynolds et al. (2008چندین شاخص
برمبنای چند نقطه از منحنی مشخصه آب خاک همانند شاخص-
های ظرفیت مزرعهای نسبی و تخلخل تهویهای را برای ارزیابی
بهتر کیفیت فیزیکی خاک پیشنهاد نمودند .نکتهای که باید به آن
توجه نمود این است که محاسبهی تمامی شاخصهای پیشنهادی
توسط ) Reynolds et al. (2008مستلزم تعیین رطوبت خاک در
نقطه ظرفیت مزرعهای ( )FCاست .حال آنکه تعیین رطوبت FC
و مکش معادل آن یکی از چالشهای دانشمندان فیزیک خاک در
سده اخیر است ( .)Miller and McMurdie, 1953به دلیل وجود
مشکل در تعریف مفهوم  FCبرمبنای زمان الزم برای زهکشی
خاک ،از یک پتانسیل ماتریک مشخص برای تعیین رطوبت خاک
در  FCاستفاده میشود ( .)Twarakavi et al., 2009اما مشاهدات
آزمایشگاهی ) Colman (1947بهوضوح بیانگر عدم وجود پتانسیل
ماتریک یکسان و مشخص برای کلیه خاکهای واقع در رطوبت
ظرفیت مزرعهای بود ( .)Jamison, 1956برخی از بحثها ناشی از
این حقیقت میباشد که  FCیک مقدار رطوبت مشخصی نیست

بلکه مقدار رطوبتی است که در آن ،خروج آب از منطقه ریشه
ناچیز میگردد و مقدار رطوبت خاک در طی زمان تغییر نمییابد
( .)Cassel and Nielsen, 1986اخیرا )Assouline and Or (2014
با فرض اینکه در رطوبت ظرفیت مزرعهای ،پیوستگی فاز مایع در
طول ستون خاک در حال زهکشی از بین میرود ،با استفاده از
پارامترهای مدل ونگنوختن حاصل از برازش بر دادههای منحنی
مشخصه آب خاک ،رابطهای را پیشنهاد نمودند که قادر است
مکش معادل رطوبت ظرفیت مزرعهای را برای هر خاک محاسبه
نماید.
بنابراین ،با توجه به اهمیت ارزیابی کیفیت فیزیکی خاک-
های اراضی زراعی کشور و توسعه کشاورزی پایدار ،بررسی
شاخصهای کیفیت فیزیکی خاک بسیار حائز اهمیت است ،اما
انجام این کار مستلزم بررسی اثر تعیین مکش معادل رطوبت
ظرفیت مزرعهای در محاسبه شاخصهای مختلف است .لذا ،هدف
این پژوهش  )1ارزیابی اثر مکشهای مختلف معادل رطوبت
ظرفیت مزرعهای (مکشهای ثابت  100و  330سانتیمتر و مکش
محاسبه شده به روش پیشنهادی ) )Assouline and Or (2014بر
مقدار شاخصهای مختلف کیفیت فیزیکی خاک و  )2ارزیابی
کیفیت فیزیکی خاکهای مورد مطالعه برمبنای شاخصهای
محاسبه شده میباشد.

مواد و روشها
در این پژوهش  35نمونه خاک بهصورت تصادفی از عمق صفر تا
 30سانتیمتری از اراضی کشاورزی استان البرز در شهرستان کرج
نمونهبرداری و به آزمایشگاه منتقل و برخی از ویژگیهای فیزیکی
و شیمیایی خاکهای مورد مطالعه اندازهگیری شد .آمارههای
توصیفی برخی از ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاکهای مورد
مطالعه در جدول ( )1آمده است .کربن آلی خاک به روش
اکسیداسیون تر ( ،)Walkley and Black, 1934میزان کل مواد
خنثیشونده ( )TNVبه روش خنثیسازی با اسید ،بافت خاک به
روش هیدرومتر و الک ( )Gee and Or, 2002و جرم مخصوص
ظاهری خاک با استفاده از نمونه دستنخورده و به روش سیلندر
( )Grossman and Reinsch, 2002تعیین گردید .میانگین
هندسی قطر ذرات ،dg (mm) ،به روش Shirazi and Borsma
) (1984برای هر کالس بافت خاک با در نظر گرفتن هر سه جزء
ذرات خاک (شن ،سیلت و رس) محاسبه گردید .بهمنظور تعیین
منحنی مشخصه آب خاک ،ابتدا نمونهها با محلول کلرید کلسیم
 0/01نرمال از پائین اشباع و رطوبت آنها با استفاده از ستون
قیف آویزان (در مکش  10تا  150سانتیمتر) ،دستگاه صفحات
فشاری (در مکش  300تا  1000سانتیمتر) و غشای فشاری (در
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مکش  1000تا  15000سانتیمتر) اندازهگیری
 .)Hopmans, 2002سپس با استفاده از نرمافزار  ،RETCمعادله
)( Van Genuchten (1980رابطه  )1بر دادههای منحنی مشخصه
آب خاک اندازهگیری شده برازش داده شد.

s  r

شد ( Dane and

  r 

1  (h) 

1

1 n 



n

(رابطه )1
که در آن  rو  Sبه ترتیب رطوبت حجمی باقیمانده و اشباع
( h ،)cm3cm-3مکش ماتریک خاک ( (cm-1)  ،)cmو )n(-
پارامترهای تعیینکننده شکل منحنی مشخصه آب خاک هستند.

جدول  -1برخي از ويژگيهاي فيزيکي و شيميايي خاکهاي مورد مطالعه
ويژگيهاي شيميايي خاک
ماده آلي
()%

TNV

()%

ويژگيهاي فيزيکي خاک
جرم مخصوص
-3

رس

سيلت

شن

dg

()mm

ظاهري) (gcm

()%

()%

()%

کمينه

0/20

7/75

1/2

14

18

11

0/20

بيشينه

1/72

27/75

1/8

71

54

38

1/72

ميانگين

0/71

15/50

1/55

38

38

24

0/71

 :TNVميزان کل مواد خنثيشونده و  :dgميانگين هندسي قطر ذرات خاک است.

شاخصهاي کيفيت فيزيکي خاک

شاخصهای مورد مطالعه شامل شاخص  Sدکستر ،ظرفیت هوا،
ظرفیت آب قابل استفاده خاک برای گیاه و رطوبت ظرفیت
مزرعهای نسبی بودند .در ادامه مفهوم و روش محاسبهی هر یک
از شاخصهای مذکور ارائه خواهد شد.
شاخص  Sدکستر :شیب منحنی مشخصه آب خاک در نقطه
عطف را شاخص  Sدکستر مینامند که با استفاده از پارامترهای
معادله ونگنوختن (رابطه  )1قابل برآورد میباشد ( Dexter,
:)2004
(رابطه )2

1
)2
n

(

 2n  1 
  rg ) 

 n 1 

S   n( sg

که در آن  rgو  Sgبهترتیب رطوبت جرمی باقیمانده و
اشباع خاک ( )kg kg-1هستند که از تقسیم رطوبتهای حجمی
باقیمانده و اشباع بر جرم مخصوص ظاهری هر خاک محاسبه شد.
قدرمطلق مقدار محاسبهشده با استفاده از رابطه ( )2بهعنوان
مقدار شاخص  Sدکستر گزارش میشود .از نظر کیفیت فیزیکی
خاک و بر مبنای شاخص  Sدکستر ،خاکها در  4گروه کیفیت
فیزیکی خیلی ضعیف ( ،)0.020 > Sضعیف (،)0.035 > S  0.020
خوب ( )0.050 > S  0.035و خیلی خوب ( )S  0.050قرار دارند
(.)Dexter, 2004
ظرفیت هوا یا تخلخل تهویهای ( :)ACشاخص cm3 ( AC
 )cm-3در یک خاک دست نخورده مزرعه با استفاده از رابطه ()3
محاسبه میشود (:)White, 2006
AC   S   FC ; 0  AC  S
(رابطه )3

که در آن  FCرطوبت خاک در ظرفیت مزرعهای ()cm3 cm-3
است Wesseling and van Wijk (1957) .نشان دادند که
پخشیدگی گازها در خاک زمانیکه تخلخل تهویهای کمتر از 10
درصد است ،متوقف میگردد .بنابراین ریشه گیاهان به حداقل 10
درصد تخلخل تهویهای برای بقای خود نیازمند است ( Kirkham,
.)2005
آب قابل استفاده گیاه ( :)PAWظرفیت آب قابل استفاده
گیاه ،)cm3 cm-3( ،حاکی از توانایی خاک برای ذخیره و فراهم
نمودن آب قابل استفاده برای ریشه گیاهان میباشد(1927) .
 Veihmeyer and Hendricksonشاخص ظرفیت آب قابل
دسترس را رطوبت نگهداریشده بین رطوبت ظرفیت مزرعهای
( )FCو نقطه پژمردگی دائم ( )PWPتعریف نمودند (رابطه .)4
(رابطه )4
PAW   FC   PWP ; 0  PAW  FC
که در آن  PWPمقدار رطوبت خاک در مکش خاک معادل
 15000 cmاست .مقادیر  PAW  0.20 cm3 cm-3بهعنوان
شرایط "عالی" برای حداکثر رشد ریشه ( Cockroft and Olsson,
 ،)1997و  0.15  PAW < 0.20 cm3cm-3بهعنوان شرایط
"خوب" 0.10  PAW < 0.15 cm3 cm-3 ،شرایط "محدود" و
 PAW < 0.10 cm3 cm-3شرایط "ضعیف و خشک" ( Warrick,
 )2002; White, 2006در نظر گرفته میشوند.
ظرفیت مزرعهای نسبی ( :)RFCاین شاخص بدون بعد بوده
و توانایی خاک برای ذخیره آب و هوا نسبت به حجم کل منافذ
خاک را نشان میدهد (:)Reynolds et al., 2008
(رابطه    AC  ; 0  RFC  1)5
  1  

    S 


RFC   FC
 S

مسکيني ويشکايي و ميرخاني :اثر رطوبت ظرفيت مزرعه اي در تعيين ...

زمانیکه  0.6  RFC 0.7باشد ،تعادل بهینه بین ظرفیت
آب خاک در منطقه ریشه و ظرفیت هوای خاک رخ میدهد .در
این شرایط بیشینه تولید میکروبی نیترات که عنصر غذایی تعیین-
کننده رشد و عملکرد محصول است ،رخ میدهد ( Doran et al.,
 .)1990مقادیر کمتر یا بیشتر  RFCبهدلیل کمبود بهترتیب آب
خاک یا هوای خاک موجب کاهش تولید میکروبی نیترات می-
گردد (.)Skopp et al., 1990
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شکل ( )1نشان داده شده است .کالسهای بافتی شامل لوم ،لوم
رسی سیلتی ،لوم سیلتی ،لوم رسی و رس شنی بودند .با توجه به
دامنه ویژگیهای اندازهگیری شده (جدول  ،)1نمونه خاکهای
مورد مطالعه از تنوع مناسبی برخوردار بودند.

رطوبت ظرفيت مزرعهاي ()FC

در این پژوهش برای تعیین مقدار رطوبت ظرفیت مزرعهای از سه
روش استفاده شد )1 :رطوبت ظرفیت مزرعهای در مکش معادل
 100سانتیمتر ( )2 ،)FC100رطوبت ظرفیت مزرعهای در مکش
معادل  330سانتیمتر ( )FC330و  )3رطوبت ظرفیت مزرعهای در
مکش محاسبه شده به روش )،Assouline and Or (2014
( )FCAssoکه با استفاده از رابطه ( )6برآورد گردید:
(12 n ) / n

(رابطه )6

1  n 1 


 n 

hFCAsso 

که در آن  )cm( hFCAssoمقدار مکش معادل خاک در
رطوبت ظرفیت مزرعهای برمبنای شدت زهکشی ناچیز به روش
پیشنهادی )  ،Assouline and Or (2014و  nپارامترهای حاصل
از برازش معادله )( van Genuchten (1980رابطه  )1بر دادههای
منحنی مشخصه آب خاک اندازهگیریشده میباشند .لذا ،بهجز
شاخص  Sدکستر ،سایر شاخصهای مورد مطالعه شامل ظرفیت
هوا ،آب قابل استفاده گیاه و ظرفیت مزرعهای نسبی با توجه به
روش تعیین رطوبت ظرفیت مزرعهای ،مقادیر متفاوتی خواهند
داشت.
تجزیه و تحلیل آماری و مقایسه میانگین نمونههای خاک
با استفاده از تجزیه واریانس یک طرفه ( )ANOVAو آزمون دانکن
با استفاده از نرمافزار  SPSS v19انجام شد.

نتايج و بحث

شکل  .1توزيع بافت خاک نمونههاي مورد مطالعه

در جدول ( )2میانگین مقدار پارامترهای معادله ون-
گنوختن حاصل از برازش رابطه ( )1بر دادههای منحنی مشخصه
آب خاک اندازهگیری شده ( ،)R2 > 0.99شاخص  Sدکستر و
مقادیر مختلف رطوبت خاک در ظرفیت مزرعهای در سه روش
مختلف با فرض مکش معادل  100و  330سانتیمتر و مکش
محاسبه شده به روش پیشنهادی )Assouline and Or (2014
ارائه شده است .میانگین رطوبت اشباع در کل نمونههای خاک
مورد مطالعه  0/49 cm3 cm-3بود .میانگین شاخص  Sدکستر در
مجموع  35نمونه خاک بیش از  0/035به دست آمد (جدول .)2
براساس شاخص  Sدکستر ،تنها  20درصد از نمونههای خاک در
گروه کیفیت فیزیکی ضعیف ( )S > 0/035قرار گرفتند  74و 6
درصد از نمونههای خاک بهترتیب از کیفیت فیزیکی خوب
( )0/05  S  0/035و خیلی خوب ( )S  0/05برخوردار بودند.

توزیع بافت خاک نمونههای مورد مطالعه در مثلث بافت خاک در
جدول  .2آمارههاي توصيفي مقدار پارامترهاي معادله ونگنوختن حاصل از برازش رابطه ( )1بر دادههاي منحني مشخصه آب خاک ،شاخص S

دکستر (رابطه  )2و رطوبت خاک در ظرفيت مزرعهاي با فرض مکش معادل  100سانتيمتر ( 330 ،)FC100سانتيمتر ( )FC330و مکش معادل به روش
)FCAsso( )2014( Assouline and Or
پارامترهای معادله ونگنوختن

کمینه
بیشینه
میانگین

S
)(cm3 cm-3
0/36
0/67
0/49

α

رطوبت ظرفیت مزرعهای

)(cm-1

n
)(-

0/0088
0/0796
0/0309

1/158
1/289
1/213

 Sدکستر

)(-
0/022
0/063
0/041

FC100
)(cm3 cm-3

FC330
)(cm3 cm-3

FCAsso
)(cm3 cm-3

0/27
0/49
0/38

0/21
0/40
0/31

0/21
0/44
0/31

 :Sرطوبت اشباع α ،و  nپارامترهاي شکل معادله ون گنوحتن (رابطه  )1ميباشند.
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پس از آن ،با افزایش میانگین رس خاک تا  50درصد ،مقدار
شاخص  Sدکستر نیز افزایش مییافت که با نتایج پژوهش حاضر
مطابقت دارد .با توجه به جدول ( )1و شکل ( )1میتوان بیان
نمود که بیشتر نمونههای خاک مورد مطالعه در این پژوهش در
کالسهای بافت خاک با میانگین رس در محدوده  50-20درصد
قرار داشتند .دلیل افزایش شاخص  Sدکستر در این محدوده با
افزایش مقدار رس خاک را میتوان افزایش منافذ ریز ساختمانی
خاک دانست ( .)Dexter, 2004بیشترین همبستگی بین شاخص
 Sدکستر و درصد رطوبت اشباع جرمی خاک مشاهده شد به
گونهای که تنها با استفاده از رطوبت اشباع جرمی خاک میتوان
بیش از  75درصد تغییرات شاخص  Sدکستر نمونههای خاک
موردمطالعه را برآورد نمود (شکل .)2

بررسی همبستگی بین شاخص  Sدکستر محاسبه شده و
ویژگیهای پایه خاک نشان داد که بین شاخص  Sدکستر با رس
( ،)r= 0/487سیلت ( ،)r= 0/837کربن آلی خاک ( )0/595و
رطوبت اشباع جرمی خاک ( )r= 0/866همبستگی مثبت و با
درصد شن خاک ( )r= -0/761و جرم مخصوص ظاهری خاک
( )r= – 0/597همبستگی منفی وجود داشت (.)P < 0.05
) Dexter (2004ارتباط منفی بین میانگین مقدار رس در هر
کالس بافت خاک و مقادیر شاخص  Sرا گزارش نمود .اما ،در
کالسهای بافت خاک با میانگین محتوای رس  30تا  50درصد
بیشترین مقدار شاخص  Sرا مشاهده نمود .در واقع نتایج Dexter
) (2004مؤید روند کاهش شدید شاخص  Sبا افزایش مقدار رس
در کالسهای بافت خاک با میانگین رس صفر تا  20درصد بود و

0.5

y = 6.165x + 0.0652
R² = 0.7501

0.45
0.4

0.3

)Sg (kg kg-1

0.35

0.25
0.2

0.065

0.055

0.045

0.035

0.025

0.15
0.015

شاخص S
شکل  .2رابطه بين شاخص  Sدکستر و رطوبت اشباع خاک در  35نمونه خاک مورد مطالعه

مقادير شاخصهاي کيفيت فيزيکي خاک محاسبه شده با
فرضيات مختلف

مقادیر شاخصهای محاسبه شده با فرض  FC100نشان داد که
تمام نمونههای خاک مورد مطالعه براساس شاخص  PAWدر
گروه خوب تا عالی ( )0/15 cm3 cm-3  PAWقرار گرفتند
(جدول  .)3در حالیکه شاخصهای  ACو  RFCحاکی از وجود
محدودیت شدید تهویه و فعالیتهای میکروبی در خاکهای مورد
مطالعه است .براساس شاخصهای  ACو  RFCبهترتیب  50و 12
درصد از نمونه خاکهای مورد مطالعه در محدوده مطلوب قرار
داشتند ( AC  0.10 cm3 cm-3و  .)0.6 RFC  0.7در این
حالت با در نظر گرفتن هر سه شاخص ،تنها  12درصد از نمونه-
های خاک از لحاظ تهویه ،آب قابل دسترس و فعالیتهای

میکروبی دارای کیفیت فیزیکی مناسبی میباشند.
) al. (2009و ) Ghiberto et al. (2015نیز برای محاسبه شاخص-
های کیفیت فیزیکی خاک از مکش  100سانتیمتر برای محاسبه
مقدار رطوبت  FCاستفاده نمودند.
باوجود اینکه محاسبه شاخصهای کیفیت فیزیکی خاک با
فرض رطوبت  FC330موجب کاهش مقادیر شاخص  PAWنسبت
به فرض  FC100شد بهگونهای که در این شرایط  26درصد از نمونه
خاکهای مورد مطالعه از لحاظ مقدار آب قابل استفاده گیاه در
گروه محدود قرار گرفتند ( .)0.10  PAW < 0.15 cm3 cm-3اما،
براساس شاخص  ،ACمحدودیت تهویه در هیچ یک از نمونه
خاکها مشاهده نشد (جدول  .)3عالوه بر این ،تقریبا  60درصد
از نمونههای مورد مطالعه از لحاظ شاخص  RFCدر محدوده
Reynolds et
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مطلوب قرار گرفت ( .)0.6  RFC  0.7با در نظر گرفتن شرایط
مطلوب برای همه شاخصهای مورد نظر ،نتایج مؤید کیفیت
فیزیکی مناسب در  44درصد از نمونه خاکهای مورد مطالعه بود.

) Moncada et al. (2015نیز در محاسبه شاخصهای کیفیت
فیزیکی خاک و رطوبت ظرفیت مزرعهای از مکش معادل 330
سانتیمتر استفاده نمودند.

جدول  .3آمارههاي توصيفي مقادير شاخصهاي کيفيت فيزيکي خاک
FC100

FCAsso

FC330

AC
)(cm3 cm-3

PAW
)(cm3 cm-3

RFC
)(cm3 cm-3

AC
)(cm3 cm-3

PAW
)(cm3 cm-3

RFC
)(cm3 cm-3

AC
)(cm3 cm-3

PAW
)(cm3 cm-3

RFC
)(cm3 cm-3

0/051

0/159

0/67

0/118

0/112

0/54

0/118

0/118

0/58

بيشينه

0/185

0/314

0/88

0/279

0/213

0/74

0/239

0/239

0/69

ميانگين

0/108

0/243

0/78

0/180

0/170

0/64

0/177

0/178

0/64

کمينه

 FC330 ،FC100و  FCAssoروشهاي مختلف تعيين رطوبت ظرفيت مزرعهاي به ترتيب در مکش  330 ،100سانتيمتر و مکش محاسبه شده به روش
)( Assouline and Or (2014رابطه  )6است :AC .ظرفيت هوا :PAW ،آب قابل استفاده گياه و  :RFCظرفيت مزرعهاي نسبي است.

میانگین و کمترین مقدار رطوبت  FCمحاسبه شده در
مکش  330سانتیمتر و مکش محاسبه شده به روش پیشنهادی
 )2014( Assouline and Orبرابر با مقدار یکسانی به دست آمد
(جدول  .)2مقادیر آمارههای توصیفی شاخصهای مختلف
محاسبه شده با دو فرض  FC330و  FCAssoنیز تا حد زیادی مشابه
است (جدول  .)3با این حال ،تنها  15درصد از نمونه خاکها از
نظر شاخص  PAWبا فرض  FCAssoدر گروه محدود قرار گرفتند
( .)0.10  PAW < 0.15 cm3 cm-3و بر اساس شاخص  ACدر
هیچ یک از نمونههای خاک محدودیت تهویه مشاهده نشد .عالوه
بر این ،فعالیت میکروبی در  15درصد از نمونه خاکهای مورد
مطالعه موجب محدودیت گردید ( RFC  0.7 cm3 cm-3و RFC
 .) 0.6 cm3 cm-3در نهایت ،براساس مجموع شاخصهای
محاسبه شده با فرض  FCAssoمیتوان بیان نمود که  70درصد از
نمونه خاکهای مورد مطالعه از لحاظ تهویه ،مقدار رطوبت قابل
استفاده و فعالیت میکروبی از کیفیت فیزیکی مناسبی برخوردارند.
بررسی محدوده مکش معادل  FCبه روش پیشنهادی
) ،hFCAsso ،Assouline and Or (2014از  106تا  743سانتیمتر
با میانگین  352سانتیمتر نشان داد که در نمونه خاکهای مورد
مطالعه ،تنها بین میانگین سیلت و میانگین  hFCAssoدر کالسهای
مختلف بافت خاک همبستگی باالیی وجود داشت ( r= 0.94,
 .)p<0.05تغییرات میانگین  hFCAssoدر کالسهای مختلف بافت
خاک در برابر تغییرات میانگین محتوای سیلت نمونههای خاک
موجود در هر کالس بافت خاک در شکل ( )3ارائه شده است.
نتایج نشان میدهد که با افزایش میانگین مقدار سیلت در کالس-
های بافتی مختلف ،شدت زهکشی ناچیز خاک در مکشهای
باالتری اتفاق میافتد (شکل  3الف) .بایستی به این نکته توجه
نمود که درنظر گرفتن مقدار یک جزء از ذرات خاک (ذره سیلت)
نمیتواند بهخوبی مؤید یک کالس بافت خاک باشد .از این رو ،در

این پژوهش برای بررسی رابطه بین مقدار مکش معادل رطوبت
ظرفیت مزرعهای و کالس بافت خاک از میانگین هندسی قطر
ذرات ( )dgاستفاده شد .مقادیر باالتر  hFCAssoدر کالسهای بافتی
خاک با مقدار  dgکمتر مشاهده شد (شکل  3ب) .همانطور که
در شکل  3مشخص است ،در تمامی کالسهای بافت خاک مورد
مطالعه میانگین  hFCAssoدر اطراف خط فرضی برای مکش 330
سانتیمتر (خط  FC330در شکل  )3قرار داشت .در نمونههای مورد
مطالعه در کالس بافتی حاوی کمتر از  35درصد سیلت ،رطوبت
 FCدر مکشهای خاک کمتر از  330سانتیمتر بود (شکل 3
الف) .براساس میانگین هندسی قطر ذرات نیز روند مشابهی
مشاهده شد .در کالسهای بافت خاک با میانگین قطر ذرات بیش
از  0/1میلیمتر ،مکش معادل رطوبت  FCدر مکشهای کمتر از
 330سانتیمتر بود .با کمتر شدن مقدار  dgو در واقع ریزتر شدن
ذرات خاک در هر کالس بافت خاک (افزایش درصد ذرات سیلت
و رس) ،مکش معادل رطوبت  FCدر مکشهای بیشتری از 330
سانتیمتر اتفاق افتاد .این نتایج نشان میدهد که نمیتوان از
مقادیر شاخصهای کیفیت خاک محاسبه شده با فرض FC100
برای ارزیابی کیفیت فیزیکی نمونه خاکهای مورد مطالعه در این
پژوهش استفاده نمود.
نتایج مقایسه میانگین براساس آزمون دانکن نشان داد که بین
میانگین مقدار رطوبت خاک در سه روش  FC330 ،FC100و FCAsso
اختالف معنیداری وجود دارد ( .)P < 0.01بین روش  FC100با
بیشترین مقدار میانگین رطوبت  FCخاک با روش  FCAssoاختالف
معنیداری وجود داشت درحالیکه بین میانگین مقدار رطوبت FC
در دو روش  FC330و  FCAssoاختالف معنیداری مشاهده نشد .به
منظور حصول اطمینان از عدم وجود اختالف معنیدار بین مقادیر
رطوبت  FCمربوط به هر یک از نمونههای مورد مطالعه در دو روش
 FC330و  FCAssoاز آزمون  T-testجفت شده استفاده شد .نتایج این
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آزمون نیز حاکی از عدم وجود اختالف معنیدار بین مقادیر رطوبت
 FCبرای هر یک از نمونه خاکهای مورد مطالعه در دو روش مذکور
بود .بنابراین نتایج نشان میدهد که در محدوده کالسهای بافت
نمونههای خاک مورد مطالعه میتوان از رطوبت خاک در مکش 330

سانتیمتر به منظور تعیین رطوبت  FCخاک استفاده نمود و شاخص-
های محاسبه شده بر این مبنا را برای ارزیابی کیفیت فیزیکی خاک
بکار برد.

500

400

FC330
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شکل  .3تغييرات ميانگين مکش خاک محاسبه شده در رطوبت ظرفيت مزرعهاي به روش ) Assouline and Or (2014در هر کالس بافت خاک در برابر تغييرات
ميانگين درصد سيلت هر کالس بافت خاک (الف) و ميانگين هندسي قطر ذرات هرکالس بافت خاک (ب) در  35نمونه خاک مورد مطالعه

نتيجهگيري
نتایج این پژوهش حاکی از اثر زیاد روش برآورد رطوبت ظرفیت
مزرعهای بر مقادیر شاخصهای کیفیت فیزیکی خاک بود بهگونه-
ای که تعداد خاکهایی با کیفیت فیزیکی مناسب براساس
شاخصهای مورد مطالعه در سه روش برآورد رطوبت ظرفیت

مزرعهای بسیار متفاوت به دست آمد .براساس مجموع شاخص-
های ظرفیت هوا ،آب قابل استفاده گیاه و ظرفیت مزرعهای نسبی
با فرض رطوبت ظرفیت مزرعهای در مکشهای  330 ،100و
مکش معادل به روش شدت زهکشی ناچیز مشاهده شد که به-
ترتیب  44 ،12و  70درصد از نمونه خاکهای مورد مطالعه از

845 ...  اثر رطوبت ظرفيت مزرعه اي در تعيين:مسکيني ويشکايي و ميرخاني

خاکهای مورد مطالعه در گروه کیفیت فیزیکی ضعیف قرار
گرفتند اما زمانیکه سایر شاخصهای کیفیت فیزیکی خاک
30  نتایج مؤید کیفیت فیزیکی نامناسب در حداقل،بررسی شدند
 بنابراین علیرغم توانایی خوب.درصد از نمونههای خاک بود
 این شاخص، دکستر در ارزیابی کیفیت فیزیکی خاکS شاخص
نمیتواند تمام جنبههای کیفیت فیزیکی خاک تأثیرگذار بر رشد
 نتایج نشان داد که برای ارزیابی کیفیت.گیاه را در نظر بگیرد
فیزیکی خاک نباید تنها به یک نقطه از منحنی مشخصه آب خاک
 بلکه ارزیابی مناسب کیفیت فیزیکی خاک مستلزم.اکتفا نمود
تعیین سایر شاخصهای کیفیت فیزیکی خاک بر مبنای منحنی
مشخصه آب خاک میباشد در این صورت میتوان محدودیتهای
فیزیکی خاک و جنبههای مختلف تأثیرگذار بر رشد گیاه همچون
 مقدار آب قابل استفاده گیاه و فعالیت میکروبی،شرایط تهویه
.خاک را در نظر گرفت

 مقدار رطوبت قابل استفاده و فعالیت میکروبی از،لحاظ تهویه
- در واقع مقادیر شاخص.کیفیت فیزیکی مناسبی برخوردار بودند
های محاسبه شده و ارزیابی کیفیت خاک به شدت متأثر از روش
 نتایج نشان داد که.تعیین مقدار رطوبت ظرفیت مزرعهای بود
میتوان از مکش معادل رطوبت ظرفیت مزرعهای براساس مفهوم
زهکشی ناچیز و گسیختگی فاز مایع در طول ستون خاک به روش
- برای محاسبهی شاخصAssouline and Or (2014) پیشنهادی
های کیفیت فیزیکی خاک استفاده نمود و با مقایسه مقدار رطوبت
خاک در مکش معادل به روش زهکشی ناچیز و مقادیر رطوبت در
 مناسبترین،مکشهای متداول برآورد رطوبت ظرفیت مزرعهای
مکش به منظور تعیین رطوبت ظرفیت مزرعهای و در نهایت تعیین
شاخصهای کیفیت فیزیکی خاک را در محدودهی کالسهای
.بافت خاک موردنظر تعیین نمود
 دکستر (شیب منحنیS  براساس شاخص،از دیگر سو
 درصد از نمونه20  تنها،)مشخصه آب خاک در نقطه عطف آن
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