تحقيقات آب و خاک ايران ،دورﮤ  ،84شمارﮤ  ،8آذر و دی ( 3196ص )889-854

DOI: 10.22059/ijswr.2017.212087.667505

برآورد ضريب تخليه مجاز رطوبتی خاک برای گياه کلزا و گندم با استفاده از برخی ويژگیهای گياهی و خاک
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فاطمه مسکينی ،3محمدحسين محمدی ،*2محمدرضا نيشابوری ،1فريد شکاری

 .1دانشجوی سابق دکتری ،گروه خاکشناسی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه زنجان
 .2دانشیار ،گروه خاکشناسی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ،کرج
 .3استاد ،گروه خاکشناسی ،دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
 .4دانشیار ،گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه زنجان
(تاریخ دریافت – 1335/5/5 :تاریخ بازنگری - 1335/8/5 :تاریخ تصویب)1335/11/8 :

چکيده
در پژوهش حاضر رابطه بین ضریب حساسیت گیاه به تنش ( )Kyو رطوبت بحرانی که در کمتر از آن گیاه دچار تنش
میشود ( ،)cدر قالب یک مدل ریاضی مفهومی توسعه داده شد .ارزیابی دقت این مدل با استفاده از دادههای حاصل از
آزمایشات کشت گلخانهای گندم و کلزا در دو خاک لوم شنی و لوم رسی بررسی گردید .نتایج تحلیل مدل نشان داد که
در یک  Kyثابت ،عملکرد نسبی گیاه ( )Yrبا اختالف رطوبت خاک از  )c-( cبهصورت خطی کاهش مییابد .همچنین،
هر چه حساسیت گیاه یا حساسیت مرحله رشد گیاه به کمبود آب بیشتر باشد (مقادیر  Kyبیشتر) ،شیب رابطه خطی بین
 Yrو ( )c-بیشتر میشود .بهعبارتدیگر در گیاهان با مقدار  Kyکم میتوان ضریب تخلیه مجاز رطوبتی را بزرگتر در
نظر گرفت و نیز به ازای یک  Yrمشخص ،حساسیت گیاه با افت رطوبت خاک بهصورت نمایی افزایش مییابد .مشاهدات
تجربی ضمن تأیید نتایج مدل نشان داد که مقدار رطوبت بحرانی خاک لوم رسی برای هر دو گیاه برابر با 1/28 cm3 cm-3
و در خاک لوم شنی برای گندم و کلزا به ترتیب برابر با  1/21و  1/135 cm3 cm-3میباشد .ضریب مجاز تخلیه رطوبتی
خاک برای گندم در هر دو خاک مورد مطالعه تقریباً برابر با  1/35به دست آمد؛ اما کلزا در خاک لوم شنی دارای ضریب
مجاز تخلیه رطوبتی باالتری ( )F= 1/44نسبت به خاک لوم رسی ( )F= 1/38بود.
واژههای کليدی :آب قابل دسترس خاک ،ضریب حساسیت گیاه ،رطوبت بحرانی خاک
*

مقدمه

ایران دارای  33/3میلیارد مترمکعب آبهای تجدیدپذیر در سال
میباشد که از این مقدار بخش کشاورزی با  32/18درصد
بیشترین مصرف آب را به خود اختصاص میدهد و بخش شرب
با  5/55درصد و بخش صنعت با  1/18درصد به ترتیب در
مکانهای بعدی قرار دارند ( .)FAO, 2013کمبود آب و
ناکارآمدی روشهای استفاده از آن ،از عوامل اصلی محدودکننده
توسعه کشاورزی بهویژه در نواحی خشک و نیمهخشک محسوب
میشود ( .)FAO, 2013چگونگی دسترسی آب خاک برای
گیاهان یک زمینه مطالعاتی مهم در روابط آب ،خاک و گیاه
است ( )Kirkham, 2005و به دلیل اثرات عمده آب خاک بر
رشد گیاه ،میتوان از آن به عنوان یک شاخص مهم در پیش-
بینی عملکرد گیاه استفاده کرد ( .)Timlin et al., 2001مطالعات
زیادی روی قابلیت دسترسی آب خاک برای گیاه با تمرکز بر
تعیین اختالف رطوبت خاک در شرایط ظرفیت مزرعهای ( )FCو
* نويسنده مسئولmhmohamad@ut.ac.ir :

نقطه پژمردگی دائم ( )PWPو عوامل مؤثر بر مقدار آب
سهلالوصول برای گیاهان مختلف صورت گرفته است
( Veihmeyer and Hendrickson, 1949; Letey 1985; da
 .)Silva et al. 1994; Asgarzadeh et al., 2011به طور معمول،
 PWPمقدار رطوبت خاک در مکش  15111سانتیمتر و FC
مقدار رطوبت خاک در مکش  331سانتیمتر ( Ratliff et al.,
 )1983; Colman 1947; Kirkham, 2005در نظر گرفته می-
شود .غالباً مقدار مکش معادل رطوبت ظرفیت مزرعهای به نوع
بافت خاک وابسته است (.)Minasny and McBratney, 2003
درحالیکه در مزرعه برآورد رطوبت  FCبر اساس زمان زهکشی
استوار است ،برآورد آن در آزمایشگاه بر مبنای مکش خاک
انجامشده است ( .)Romano and Santini, 2002در واقع FC
یک مقدار رطوبت مشخصی نیست بلکه مقدار رطوبتی است که
در آن ،شدتجریان آب خاک به خارج از منطقه ریشه ناچیز
میگردد و مقدار رطوبت خاک در طی زمان تغییر نمییابد
( )1998( Hillel .)Cassel and Nielsen, 1986و Meyer and
 )1999( Geeنیز بیان نمودند که تعیین رطوبت ظرفیت مزرعه-
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قابلاستفاده خاک ( 2)SAWاست که در آن گیاه بدون ایجاد
تنش کمآبی ،قابلیت جذب آب را دارد و با استفاده از رابطه ()1
محاسبه میگردد (:)FAO, 1979
RAW= F × SAW
(رابطه)1
 Fضریب مجاز تخلیهی رطوبتی خاک است .این ضریب
یک مقدار تجربی بوده و بهطورمعمول از  1/3برای گیاهان با
ریشه کمعمق و تبخیر و تعرق باال تا  1/7برای گیاهان با ریشه
عمیق و تبخیر و تعرق پایین متغیر است .استفاده از مقدار
 ،F= 1/5برای بسیاری از محصوالت عمومیت دارد .جهت تعیین
 Fیا از جداول ارائهشده توسط فائو ( )FAO, 1979و یا از
مشاهدات تجربی ( Kashyap and Panda, 2003; Panda et al.,
 )2003استفاده میشود؛ و تاکنون روشی برای برآورد ضریب F
پیشنهاد نشده است.
درمجموع نیمی از اراضی زیر کشت کشور ایران تحت
کشت گندم ( )Triticum a.بهعنوان محصول عمده غذایی می-
باشند .همچنین کلزا ( )Brassica napus L.بهعنوان یکی از
مهمترین دانههای روغنی از بیشترین میزان رشد ساالنه سطح
زیر کشت در بین گیاهان روغنی مهم جهان و نیز کشورمان
برخورداراست .ازآنجاییکه عملکرد گیاهان مذکور ،بهویژه گندم
بهشدت به مقدار آب ذخیرهشده در پروفیل خاک در زمان کشت
وابسته بوده و میتواند با عملیات آبیاری مناسب افزایش یابد
( .)Kang et al., 2002لذا تعیین ضریب مجاز تخلیه رطوبتی
خاک برای گیاهان مذکور ،جهت مدیریت مناسب آبیاری و
حصول حداکثر عملکرد اهمیت دارد .با در نظر گرفتن این
حقیقت که مقدار رطوبت خاک بین رطوبت نقطه ظرفیت
مزرعهای ( )FCو رطوبت بحرانی ( )cآب سهلالوصول خاک
است .هدف این پژوهش استفاده از مفهوم رطوبت  cجهت بسط
مدلی برای برآورد ضریب تخلیهی مجاز رطوبتی خاک و سپس
ارزیابی مدل بسط دادهشده با استفاده از دادههای تجربی برای
دو گیاه گندم و کلزا در دو نوع مختلف بافت خاک میباشد.

ای در یک مقدار مکش مشخصی از خاک ( 331 cmیا
 )111در تضاد با مفهوم آن بر مبنای جریان زهکشی خاک می-
باشد .چون هیچ تضمینی وجود ندارد که در شدت زهکشی
ناچیز خاک مکش خاک برابر با  331 cmگردد .لذا  FCیک
مقدار مشخص و یک ویژگی منحصر به فرد از خاک نیست .بر
این مبنا  )2014( Assouline and Orفرض نمودند که رطوبت
ظرفیت مزرعهای رطوبتی است که در آن پیوستگی فاز مایع در
طول ستون خاک در حال زهکشی از بین میرود .در روش
پیشنهادی آنها ،مکش معادل رطوبت  FCدر هر خاک با توجه
به خصوصیات هیدرولیکی آن خاک تعیین میگردد.
عالوه بر این ،قابلیت دسترسی آب خاک متأثر از نوع گیاه
نیز میباشد .مطالعات ) Bielorai (1973و ) Ritchie (1981نشان
داد که برای چندین گیاه و خاک از رطوبت  FCتا یک مقدار
رطوبت بحرانی ( )cفرآیندهای فیزیولوژیکی گیاه مطلوب است
و در رطوبتهای کمتر از  ،θcبا کاهش رطوبت خاک عملکرد
گیاه نیز بهصورت خطی کاهش مییابد .مفهوم رطوبت بحرانی
بهصورت گستردهای برای شرح دادن اثرات مقدار رطوبت خاک
روی عملکرد گیاه و سایر فرآیندهای فیزیولوژیکی گیاه
بهکاررفته است ( Masinde et al., 2006; Casadebaig et al.,
 .)2008; Davatgar et al., 2009تالشهایی جهت تعیین اثر
بافت خاک و شدت تعرق بر روی مقدار  θcصورت گرفته است
( Hammer and Muchow, 1990; Muchow and Sinclair,
 .)1990; Ray et al., 2002; Wu et al., 2011بر اساس مطالعات
صورت گرفته توسط  )1994( Robertson and Fukaiبر روی اثر
مقدار رطوبت خاک بر تبادالت گازی ،مقدار رطوبت بحرانی برای
سورگوم دانهای برای خاک رسی و شنی به ترتیب  1/131و m3
 1/134 m-3گزارش گردید .نتایج  )1985( Turner et al.و Ray
 )2002( et al.نشان داد که شدت تعرق اثر اندکی بر میزان
رطوبت بحرانی خاک برای آفتابگردان در خاک لوم و گیاه ذرت
در خاک لوم شنی دارد )2005( Novák et al. .و Wu et al.
( )2011نشان دادند که مقدار رطوبت بحرانی خاک متأثر از نوع
بافت خاک است .بهطورکلی اختالف رطوبت نقطه ظرفیت
مزرعهای ( )FCو رطوبت بحرانی ( )cآب سهلالوصول خاک
( 1)RAWتعریف میشود .مقدار آب سهلالوصول خاک هم
متأثر از خصوصیات خاک همچون منحنی رطوبتی و هدایت
هیدرولیکی خاک و هم متأثر از ویژگیهای گیاه همچون
شاخص سطح برگ ،تراکم و عمق ریشه دوانی و هدایت روزنهای
میباشد ( .)Carlesso, 1993درواقع  RAWبخشی از کل آب

 :Yعملکرد واقعی گیاه :Ymax ،حداکثر عملکرد گیاه در
غیاب تنشهای خشکی :Ky ،ضریب حساسیت عملکرد:ETC ،

1 . Relative available water

2. Soil available water

cm

تئوری

برای برآورد مقدار کاهش عملکرد محصول در اثر تنش حاصل
از کمبود آب خاک ،از رابطه ( )2استفاده میشود ( Doorenbos
:)and Kassam, 1979
(رابطه )2

Y
ETC
)  K y (1 
)
Ymax
ETC max

(1 
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تبخیر و تعرق واقعی گیاه (رابطه  )3و  :ETCmaxتبخیر و تعرق
گیاه به ازای تولید حداکثر عملکرد است.
(رابطه )3
ETC  ET0 .K C
 :ET0تبخیر و تعرق مرجع و  :KCضریب گیاهی است که
با استفاده از رابطه ( )4قابلمحاسبه میباشد ( Doorenbos and
.)Kassam, 1979
(رابطه )4
K C  K S .K cb  K e
 :KSضریب تنش :Kcb ،ضریب گیاهی پایه و  :Keضریب
تبخیر از خاک میباشند .با تلفیق روابط ( )3( ،)2و ( )4و با در
نظر گرفتن اینکه در شرایط بدون تنش  KS =1است
( ،)Doorenbos and Kassam, 1979رابطه ( )5به دست میآید:
Y
(رابطه ET0 ( K S .K cb  K e ) )5
)  K y (1 
)
Ymax
) ET0 ( K cb  K e

(1 

اگر پوشش گیاهی متراکم باشد ،میتوان فرض نمود که
مقدار  Keدر مقابل  Kcbقابل صرفنظر میباشد؛ بنابراین رابطه
( )5بهصورت زیر ساده میگردد:
(رابطه )5

Y
) )  K y (1  K S
Ymax

(1 

 )1979( Doorenbos and Kassamفرض کردند که زمانی
که رطوبت خاک از یک مقدار آستانه کمتر باشد ،تنش
اعمالشده بر گیاه متناسب با مقدار کمبود رطوبت موجود در
منطقه ریشه ،خواهد بود:
(رابطه )7

   PWP
 C   PWP

KS 

 :مقدار رطوبت خاک :C ،مقدار رطوبت آستانه خاک و
 :PWPرطوبت خاک در نقطه پژمردگی دائم یا حد پایین آب
قابلدسترس خاک برای گیاه میباشند .با تلفیق رابطه ( )7با
رابطه ( )5و سادهسازی ،رابطه ( )8به دست میآید:
(رابطه )8

for PWP    C
for  C , Y  Ymax



  C
( Y  Ymax 1 
).K y 



C
PWP



معادله ( )8رابطه بین ضریب حساسیت عملکرد با برخی
خصوصیات خاک ( FCو  )PWPو گیاه ( )Cرا نشان میدهد.
ابتدا رابطه ( )2بر دادههای عملکرد و تبخیر و تعرق
اندازه گیری شده در هر دو خاک لوم شنی و لوم رسی و برای هر
دو گیاه گندم و کلزا برازش دادهشده و مقادیر  Kyبرآورد گردید.
سپس برای تعیین رطوبت ظرفیت مزرعهای بهعنوان حد باالی
آب قابلدسترس خاک ،ابتدا مقدار مکش در رطوبت ظرفیت
مزرعهای ،hFC ،به روش  )2014( Assouline and Orبا استفاده
از رابطه ( )3برآورد گردید:

(1 2 n ) / n

(رابطه )3
)

1
cm

1  n 1


 n 
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hFC 

( و ( n)-پارامترهای معادله ون گنوختن و

تعیینکننده شکل منحنی مشخصه آب خاک میباشند.
پارامترهای معادله  )1980( van Genuchtenاز برازش رابطه
( )11بر دادههای منحنی مشخصه آب خاک اندازهگیری شده به
دست آمد و سپس مقدار رطوبت خاک در مکش معادل ظرفیت
مزرعهای محاسبه شد.
s  r
(رابطه )11
  r 
 1
n 1 n 
1  (h)  
 rو  Sبه ترتیب رطوبت حجمی باقیمانده و اشباع
( h ،)cm3cm-3مکش ماتریک خاک ( )cmمیباشند .رطوبت
خاک در نقطه پژمردگی دائم ( )15111 cmبهعنوان  PWPدر
نظر گرفته شد .در انتها رابطه ( )8با استفاده از نوارابزار
 SOLVERدر نرمافزار اکسل حل شد ()Wraith and Or, 1998
و مناسبترین مقدار  θCدر دو گیاه موردمطالعه در خاک لوم
شنی و لوم رسی تعیین گردید .سپس ضریب مجاز تخلیه
رطوبتی خاک با استفاده از رابطه ( )11محاسبه گردید:
(رابطه )11

 FC   c
F 
 FC   PWP

مواد و روشها
در این پژوهش دو نمونه خاک از عمق  31-1سانتیمتری از
اراضی دانشگاه زنجان نمونهبرداری و به آزمایشگاه منتقل شد.
پس از کوبیدن و خشک نمودن از الکهای  8میلیمتری (برای
آزمایشهای گلدانی) و دو میلیمتری (برای تجزیههای فیزیکی
و شیمیایی) عبور داده شد .برخی از خصوصیات فیزیکی و
شیمیایی خاکهای موردمطالعه در جدول ( )1آمده است.
منحنی توزیع اندازه ذرات خاک ( )PSDبه روش هیدرومتر و
الک ( )Gee and Or, 2002تعیین گردید .بهمنظور تعیین
منحنی مشخصه آب خاک ،ابتدا نمونهها با محلول کلرید کلسیم
 1/11نرمال از پائین اشباع و رطوبت آنها با استفاده از ستون
قیف آویزان ( 15 -1/1کیلو پاسکال) ،دستگاه صفحات فشاری
( 111 -31کیلو پاسکال) و غشای فشاری (مکش 1511 -111
کیلو پاسکال) تعیین گردید (.)Dane and Hopmans, 2002
کشت گياه

این پژوهش بهصورت کشت گلدانی و در قالب طرح کامالً
تصادفی در سه تکرار در دو سال متوالی ( 1331و  )1332با 8
ساعت تاریکی و  14ساعت روشنایی با شدت تابش  11تا 14
کیلو لوکس بسته به ساعات روز با نور طبیعی یا توسط نور المپ
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بهصورت روزانه ثبت گردید .جمعآوری دادهها تا پایان دوره رشد
گندم و کلزا ادامه یافت .بر اساس نتایج آزمون خاک ،کمبود
عناصر ضروری خاک در سه مرحلهی رشد گیاه محلولپاشی
شد .پس از اتمام دوره رشد جهت تعیین مقدار عملکرد ،قسمت
هوایی گیاهان در آون در دمای  71Cبه مدت حداقل 72
ساعت خشک و سپس توزین شدند .بررسی آماری اثرات
تیمارهای اعمالشده با استفاده از تجزیه واریانس یکطرفه
( )ANOVAو مقایسه میانگینها از آزمون چند دامنهای دانکن
در سطح احتمال  35درصد و با استفاده از نرمافزار SPSS 19
انجام شد .برای مقایسه شاخصهای گیاهی اندازهگیری شده در
تیمارهای مختلف در دو خاک مورداستفاده ،از آزمون T-test
جفت شده و نرمافزار  SPSS 19استفاده شد.

انجام شد .در طول دوره رشد دمای گلخانه در دامنه  18تا 22
درجه سانتیگراد حفظ گردید .گیاهان در گلدانهای با حجم
تقریباً  11لیتر و ارتفاع  27سانتیمتر کشت شدند .پس از
استقرار گیاهان 3 ،گیاهچه کلزا و  8گیاهچه گندم در هر گلدان
حفظ شدند .پس از استقرار گیاهها 14 ،تیمار مکش خاک شامل
،5111 ،3111 ،2111 ،511 ،311 ،111 ،81 ،51 ،41 ،21
 15111 ،11111 ،8111و  21111سانتیمتر با  3تکرار بر
مجموع  158گلدان اعمال شدند .مکش خاک در تیمارهای
مکش  21تا  511سانتیمتری با دو نوع تانسیومتر معمولی و
حساس کنترل و اندازهگیری گردید .جهت کنترل رطوبت خاک
در تیمارهای  2111تا  21111سانتیمتر از دستگاه بلوک گچی
استفاده شد .مقدار تبخیر و تعرق واقعی ( )ETcبرای هر گلدان

جدول  .3برخی از ويژگیهای فيزيکی و شيميايی خاکهای موردمطالعه

ویژگیهای شیمیایی خاک
pH

ماده
)EC (dS.m-1
آلی)(%

ویژگیهای فیزیکی خاک

)K (ppm) P (ppm) N (%

بافت خاک

جرم مخصوص
ظاهری)(g/cm3

رس) (%سیلت)(.05-.002mm) (%

7/7

1/3

1/3

1/12

25/3

424/7

لوم شنی

1/5

14

15

7/7

1/7

1

1/13

13/5

211

لوم رسی

1/25

31

33

نتايج و بحث
جهت تعیین اثر بافت خاک بر شاخصهای عملکرد کلزا و گندم
در تیمارهای رطوبتی مختلف از آزمون  T-testجفت شده
استفاده شد .نتایج نشان میدهد باوجود افزایش معنیدار
عملکرد کلزا (وزن خشک قسمت هوایی گیاه) در خاک لوم شنی
( ،)p>1/11تعداد دانه کلزا در خاک لوم شنی بهطور معنیداری
کمتر از خاک لوم رسی به دست آمد (جدول )2؛ بنابراین می-

توان بیان نمود که با سبکتر شدن بافت خاک ،عملکرد کلزا
(وزن خشک قسمت هوایی گیاه) بهطور معنیداری افزایش می-
یابد .درحالیکه در خاک سنگینتر ،تعداد دانه کلزا بیشتر از
خاک سبک است .نتایج نشان میدهد عملکرد گندم در هر
گلدان در خاک لوم شنی نسبت به لوم رسی بهصورت معنی-
داری ( )p>1/11بیشتر است (جدول .)2

جدول  .2خالصهی مقايسه آماری شاخصهای عملکرد گندم و کلزا در هر گلدان در دو خاک لوم شنی و لوم رسی

گندم

لوم شنی
لوم رسی

کلزا

عملکرد (وزن خشک
قسمت هوایی گیاه) ()g

تعداد دانه

وزن هزار دانه
()g

عملکرد (وزن خشک
قسمت هوایی گیاه) ()g

تعداد دانه

41/1
()87-7/3
25/1
()55/1-2/8

524
()1231-1
413
()1114-41

33/8
()48/5-1
27/5
()38/5-17/2

28/7
()55/7-5/2
21
()53/5-1/7

1248
()3181-1
1725
()5453-1

وزن هزار دانه
()g
3/27
()4/42-1
2/35
()3/82-1

هر گلدان شامل  4بوته گندم و سه بوته کلزا و دارای سطح مقطعی برابر با  517 cm2میباشد .اعداد داخل پرانتز نشاندهنده مقادير کمينه و بيشينه هر يک از
ويژگیهای گياهی میباشد.

شکل ( )1عملکرد (وزن خشک قسمت هوایی گیاه) کلزا و
گندم در دو خاک لوم رسی و لوم شنی بهعنوان تابعی از مکش
ماتریک خاک را نشان میدهد .افزایش مکش ماتریک خاک از

 21 cmتا  21111 cmموجب تغییرات معنیداری در عملکرد
گندم و کلزا در دو خاک لوم شنی و لوم رسی میشود .در هر دو
گیاه ،عملکرد گیاه با تغییر مکش ماتریک خاک بهصورت منحنی

مسکينی و همکاران :برآورد ضريب تخليه مجاز رطوبتی خاک برای 851 ...

زنگولهای (شکل )1نمایهای تغییر مییابد .بهطوریکه در مکش-
های ماتریک کم خاک ( )21 cmعملکرد گیاه از یک مقدار
نسبتاً کم شروع به افزایش مینماید .این افزایش تا رسیدن به
بیشینه مقدار ،در محدوده مکش ماتریک  51تا ( 311 cmبسته
به نوع گیاه و بافت خاک) ادامه مییابد .احتماالً بخش اول این
منحنی مربوط به محدود شدن سرعت تبادل گازهای خاک در
رطوبتهای باال میباشد (.)Dasberg and Bakker, 1970
بهطوریکه کمبود اکسیژن خاک جذب آب توسط ریشه را
کنترل میکند .باوجوداینکه سرعت مصرف اکسیژن یا انتقال
اکسیژن به ریشه گیاهان به بسیاری از عوامل زنده و غیرزنده
(مانند دمای خاک ،بافت ،مرحله رشد گیاه و فعالیت میکروبی)
وابسته است اما رطوبت خاک (تخلخل تهویهای) عامل اصلی
کنترلکننده تبادل گاز بین ریشه گیاهان و هوا میباشد
( .)Feddes et al., 1978در مکشهای ماتریک باال (رطوبتهای
کمتر) به دلیل افزایش پیوستگی منافذ پر از هوا ،محدودیت
ناشی از کمبود تخلخل تهویهای کمتر میگردد .سپس در
محدودهای از مکش ماتریک (از مکش ماتریک دارای حداکثر
الف)لوم رسی ،کلزا
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ویژگی تا مکش ماتریک  )311 cmمقدار تغییرات اجزای
عملکرد بسیار اندک بوده اما پسازآن (مکش ماتریک خاک>cm
 )311با افزایش بیشتر مکش ماتریک خاک ،مقدار عملکرد گیاه
و اجزای آن کاهش مییابند (شکل )2007( Sinaki et al. .)1نیز
مشاهده کردند که کمبود آب در مراحل رویشی و گلدهی کلزا
باعث کاهش ماده خشک کل میشود و کلزا تحت تنش کمآبی،
ماده خشک ،تعداد خورجین و دانه کمتری در واحد سطح تولید
میکند .پایین بودن ضریب پخشیدگی آب خاک در مکشهای
ماتریک باالی خاک ،جذب آب بهوسیله ریشه هر دو گیاه را
محدود کرده و درنتیجه وزن خشک قسمت هوایی گیاه را
کاهش داد (شکل .)1گیاهان در پاسخ به تنش کمآبی ،تعداد و
سطح برگها را کاهش میدهند .عالوه بر این ،اندازه کوچکتر
برگها موجب فراهم شدن فرصت کمتری برای جذب تابش
خورشیدی شده و درنتیجه تولید ماده خشک گیاه کاهش می-
یابد ( .)Sinclair and Muchow, 2001نتایج مشابهی توسط
سایر محققان نیز گزارششده است ( ;Shrestha et al., 2006
.)Yarnia et al., 2005
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شکل  .3تغييرات عملکرد ( )gکلزا و گندم در هر گلدان در دو خاک لوم شنی و لوم رسی در مقادير مختلف مکش ماتريک خاک.
حروف متفاوت نشاندهنده اختالف معنیدار بين مقدار ويژگیهای مختلف در سطح احتمال  95درصد است .ميلههای خطا نشاندهنده  ±انحراف معيار هستند (9
داده) .هر گلدان شامل سه بوته کلزا يا  4بوته گندم و دارای سطح مقطعی برابر با  517 cm2میباشد.

 858تحقيقات آب و خاک ايران ،دورﮤ  ،84شمارﮤ  ،8آذر و دی 3196

( 1/15در خاک لوم رسی و  1/37در خاک لوم شنی) با مقدار
 Kyپیشنهادی  1/15( )FAO, 1979( FAOبرای گندم پاییزه و
 1/15برای گندم بهاره) مؤید وابستگی مقدار  Kyبه شرایط
محلی ،اقلیم ،خاک ،واریته محصول ،مرحله رشد گیاه ،مدیریت
زراعی و برنامه آبیاری است (et al. .)Sepaskhah et al., 2006
 )2002( Kipkorirگزارش نمودند که  Kyحاصل از برازش رابطه
( )2بر عملکرد نسبی پیاز و ذرت با مقدار  Kyپیشنهادی FAO
( )FAO, 1979به ترتیب  15و  3درصد تفاوت دارد .بااینوجود،
 Kyپیشنهادشده توسط  FAOقادر به توجیه حدود  81تا 85
درصد تغییرات عملکرد در طیف وسیعی از شرایط مختلف
میباشد ( .)Raes et al., 2006برآورد  Kyدر مطالعات گلخانهای
دارای محدودیتهایی است .به همین دلیل برآوردهای مزرعهای
 Kyبهعنوان مقادیر دقیقتر مورد اقبال عموم قرار میگیرند
(.)FAO, 2013

شکل ( )2تغییرات افت نسبی عملکرد (ماده خشک
اندامهای هوایی) ( )1-Y/Ymaxدر برابر افت نسبی تبخیر و تعرق
( )1-ETc/ETcmaxدو گیاه کلزا و گندم را در دو خاک لوم شنی و
خاک لوم رسی نشان میدهد .برم بنای رابطه ( ،)2شیبخط
برازش دادهشده بر دادههای افت نسبی عملکرد ( )1-Y/Ymaxدر
برابر افت نسبی تبخیر و تعرق برابر با مقدار  Kyمیباشد ( FAO,
 .)1979مقدار  Kyکلزا در خاک لوم شنی و لوم رسی به ترتیب
برابر با  1/15و  1/32به دست آمد .هر چه  Kyبیشتر باشد،
نشاندهنده حساسیت بیشتر گیاه به کمبود آب خاک میباشد؛
بنابراین عملکرد کلزا در خاک لوم شنی بیشتر از خاک لوم رسی
متأثر از کمبود آب خاک قرار میگیرد (شکل .)2این در حالی
ست که در گندم ،مقدار  Kyدر خاک لوم رسی ( )1/15بیشتر از
خاک لوم شنی ( )1/37به دست آمد )2003( Asadi et al. .نیز
مقدار  Kyگندم در خاک لوم رسی را در منطقه کرج برای کل
دوره رشد  1/18گزارش کردند .تفاوت مقدار  Kyبهدستآمده
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شکل  .2تغييرات افت نسبی عملکرد ( )1-Y/Ymaxدر برابر افت نسبی تبخير و تعرق گياه ( )1-Etc/Etcmaxدو گياه کلزا (الف و پ) و گندم (ب و ت) در دو خاک لوم
شنی و خاک لوم رسی.

زمانی که مقدار رطوبت خاک بهقدر کافی باشد ،خاک ،آب
موردنیاز گیاه را بهاندازه کافی تأمین میکند در این حالت،

جذب آب گیاه برابر با  ETc maxو مقدار عملکرد  Ymaxاست.
وقتی مقدار آب خاک کاهش مییابد و از یک مقدار آستانه کمتر

مسکينی و همکاران :برآورد ضريب تخليه مجاز رطوبتی خاک برای 855 ...

میشود جذب آب گیاه کمتر از  ETc maxمیشود و عملکرد گیاه،
 ،Yنیز کاهش مییابد .مقدار رطوبت آستانه خاک ( )cحاصل از
برازش رابطه ( )8بر دادههای اندازهگیری شده به همراه مقدار
رطوبت خاک در حدهای باال ( )FCو پایین ( )PWPآب
قابلدسترس خاک لوم شنی و لوم رسی در جدول ( )3ارائهشده
است .مقدار رطوبت بحرانی خاک لوم رسی که در رطوبتهای
کمتر از آن ،عملکرد گیاه کاهش مییابد ،برای هر دو گیاه کلزا و
گندم برابر با  1/28 cm3 cm-3به دست آمد؛ اما در خاک لوم
شنی رطوبت بحرانی برای گندم برابر با  1/21 cm3 cm-3و برای
کلزا برابر با  1/135 cm3 cm-3به دست آمد (جدول .)3
 )1990( Hammer and Muchowو Muchow and Sinclair
( )1991گزارش نمودند که مقدار رطوبت بحرانی خاک برای گیاه
ذرت و سورگوم متأثر از نوع بافت خاک نمیباشد؛ اما Wahbi
 )2007( and Sinclairنشان دادند که رطوبت بحرانی خاک برای
ذرت کشتشده در پیت و خاک لوم شنی به ترتیب برابر با
 1/34و  1/15میباشد .نتایج  )2011( Wu et al.نیز مؤید تأثیر
نوع بافت خاک بر میزان رطوبت بحرانی خاک بود .مشاهدات
آنها نیز نشان داد که مقدار رطوبت بحرانی برای گیاه گندم در
خاک لوم رسی ( )1/228 m3 m-3بیشتر از خاک لوم شنی ( m3
 )1/13 m-3است .مقادیر گزارششده توسط )2011( Wu et al.
در هر دو خاک برای گیاه گندم کمتر از مقادیر رطوبت بحرانی

بهدستآمده در این پژوهش میباشد (جدول  .)3ازآنجاییکه
تفاوت پتانسیل آب بین خاک و ریشه تعیینکنندهی جذب آب
توسط ریشه میباشد ،بنابراین برای مقایسه اثرات بافت خاک،
استفاده از مکش ماتریک خاک نسبت به رطوبت خاک مناسبتر
خواهد بود .ازاینرو مقادیر مکش ماتریک خاک معادل
رطوبتهای بحرانی خاک نیز در جدول  3ارائهشدهاند.
باوجوداینکه در هر دو گیاه مورد مطالعه ،مقدار رطوبت بحرانی
در خاک لوم رسی بیشتر از خاک لوم شنی است ،مقدار رطوبت
سهلالوصول ( )FC -Cخاک لوم رسی (برای کلزا  1/158و
برای گندم )1/152 m3 m-3بیشتر از خاک لوم شنی (برای کلزا
 1/155و برای گندم )1/152 m3 m-3میباشد .دلیل این امر را
میتوان به هدایت هیدرولیکی باالتر خاک لوم شنی در
مکشهای ماتریک کم خاک نسبت داد (.)Kikham, 2005
هدایت هیدرولیکی غیراشباع معموالً بهعنوان یکی از عوامل
تعیینکننده پاسخ تعرقی گیاه به قابلیت دسترسی آب خاک در
نظر گرفته میشود ( .)Wu et al., 2011عالوه بر این ،تفاوت
مقدار آب سهلالوصول در هر دو بافت خاک لوم رسی و لوم
شنی برای گیاه گندم بیشتر از کلزا به دست آمد که مؤید تأثیر
بیشتر نوع بافت خاک بر پاسخ تعرقی گندم نسبت به کلزا می-
باشد.

جدول  .1مقدار رطوبت خاک در حد باال ( )FCو پايين ( )PWPآب قابلدسترس خاک برای گياه و مقدار رطوبت آستانهی کاهش عملکرد ( )cو مکش ماتريک
معادل آن ( )hcبرای گندم و کلزا در دو خاک لوم شنی و لوم رسی

گندم

کلزا

بافت
خاک

FC
3
-3
) (cm cm

PWP
3
-3
) (cm cm

c
3
-3
) (cm cm

hc
)(cm

c/FC

لوم شنی
لوم رسی

1/25
1/348

1/112
1/153

1/135
1/281

255
231

1/75
1/81

نتایج جدول ( )3نشان میدهد که جهت جلوگیری از
کاهش عملکرد گیاه گندم و وقوع تنش آبی ،رطوبت هر دو
خاک مورد مطالعه باید در  1/81رطوبت  FCدر طول فصل رشد
حفظ شود .درحالیکه در خاک لوم شنی برای کلزا ،حفظ
رطوبت خاک در  1/75رطوبت  FCدر طول فصل رشد موجب
تولید حداکثر عملکرد گیاه خواهد شد )2011( Wu et al. .نیز
حفظ مقدار  1/51و  1/71رطوبت  FCرا به ترتیب در خاک لوم
رسی و لوم شنی برای تولید حداکثر عملکرد گندم در دشتهای
کشور چین پیشنهاد دادند.
ضریب مجاز تخلیه رطوبتی خاک با استفاده از رابطه ()11
و اطالعات جدول ( ،)3برای گندم در هر دو خاک مورد مطالعه

) c(cm cm

hc
)(cm

c/FC

1/218
1/285

138
214

1/81
1/82

-3

3

تقریباً برابر با  1/35به دست آمد؛ اما کلزا در خاک لوم شنی
دارای ضریب مجاز تخلیه رطوبتی باالتری ( )F= 1/44نسبت به
خاک لوم رسی ( )F= 1/38بود .بهطورکلی ،ضریب مجاز تخلیه
رطوبتی خاک در هر دو خاک مورد مطالعه برای کلزا بیشتر از
گندم به دست آمد .عالوه بر این ،مقادیر  Fبهدستآمده در این
پژوهش برای هر دو گیاه در هر دو بافت خاک کمتر از مقادیر
پیشنهادی توسط ( )1976( FAOگندم=  1/55و کلزا= )1/5
است .مقادیر  Fپیشنهادی در این پژوهش برای گیاه گندم
( )1/35کمتر از مقادیر پیشنهادی توسط )2003( Panda et al.
( )1/45نیز میباشد .پیشنهاد مقدار ضریب  Fبرابر با 1/45
توسط  )2003( Panda et al.در مراحل غیر حساس رشد گندم
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به کمبود آب میباشد .درحالیکه ضریب پیشنهادی در این
پژوهش مربوط بهکل دوره رشد گندم است.
عملکرد نسبی گیاه ،Yr ،بهعنوان تابعی از  Kyو مقدار
انحراف رطوبت خاک از رطوبت بحرانی خاک ( )c-بر اساس
رابطه ( )8برآورد شده و در شکل ( )3نشان دادهشده است .نتایج
نشان میدهد که برای هر گیاه خاص یا در هر مرحله رشد گیاه
( Kyثابت) ،بین تغییرات ( )c-و عملکرد نسبی گیاه رابطه
مشخصی وجود دارد .بهطوریکه عملکرد نسبی گیاه با اختالف
رطوبت خاک از  cبهصورت خطی کاهش مییابد .هر چه
حساسیت گیاه یا حساسیت مرحله رشد گیاه به کمبود آب
بیشتر باشد (مقادیر  Kyبیشتر) ،شیب رابطه خطی بین  Yrو
( )c-بیشتر میشود .این یافته نشان میدهد که در گیاهان با
مقدار  Kyکم (در مراحل رشد یک گیاه با مقدار  Kyکم) میتوان
ضریب تخلیه مجاز رطوبتی را بزرگتر در نظر گرفت ،بدون آنکه
کاهشی در عملکرد اتفاق بیافتد و یا تنشی به محصول وارد آید.
چنانچه  Yrبه سمت به مقادیر کم (مانند  )1/5میل کند ،مقدار
افزایش ضریب  Fبیشتر خواهد بود .باید توجه نمود که باوجود

رابطه خطی بین  Yrو ( )c-در یک  Kyمشخص ،رابطه بین
و ( )c-برای رسیدن به یک عملکرد نسبی مشخص بهصورت
نمایی میباشد (شکل  .)3بهعنوانمثال ،برای رسیدن به عملکرد
نسبی  ،1/5مقدار اختالف رطوبت خاک از رطوبت بحرانی خاک
برای بادامزمینی ( ،)Ky= 1/7ذرت خوشهای ( )Ky= 1/3و
سیبزمینی ( )Ky= 1/1به ترتیب برابر با  1/17 ،1/21و m3 m-3
 1/15میباشد .همانطور که مشاهده مینمایید با افزایش  Kyو
حساسیت بیشتر گیاه به کمآبی ،جهت رسیدن به یک عملکرد
نسبی مشخص ،اختالف رطوبت خاک از رطوبت بحرانی کاهش
مییابد؛ اما روند این کاهش بهصورت خطی نیست .باوجوداینکه
اختالف مقادیر ضریب  Kyبین بادامزمینی ،ذرت خوشهای و
سیبزمینی مشابه هم و برابر با  1/2است؛ اما تفاوت ( )c-بین
بادامزمینی و ذرت خوشهای برابر با  1/4 m3 m-3و بین ذرت
خوشهای و سیبزمینی برابر با  1/2 m3 m-3است؛ بنابراین ،هر
چه ضریب حساسیت گیاه به تنش آبی بیشتر باشد ،ضریب F
نیز کوچکتر خواهد شد.
Ky

شکل  .1تغييرات عملکرد نسبی گياه ( )Yrبهصورت تابعی از مقدار عامل حساسيت گياه به کمآبی ( )Kyو مقادير مختلف اختالف رطوبت خاک از رطوبت آستانهی
کاهش عملکرد گياه ( )c-در رطوبتهای کمتر از رطوبت بحرانی خاک

نتيجهگيری کلی
این پژوهش بهمنظور بررسی عوامل دخیل در مقدار رطوبت
بحرانی خاک انجام شد .ابتدا یک مدل ریاضی برای تبیین رابطه
بین رطوبت بحرانی و ضریب حساسیت گیاه و حد پایین رطوبت
قابلاستفاده گیاه توسعه داده شد و برای ارزیابی این مدل
پاسخهای دو گیاه گندم و کلزا به طیف وسیعی از رطوبت خاک

بررسی گردید .سپس با استفاده از مفهوم رطوبت بحرانی ،روشی
برای برآورد ضریب تخلیه مجاز رطوبتی خاک پیشنهاد گردید.
بهطورکلی ،ضریب مجاز تخلیه رطوبتی خاک در هر دو خاک
مورد مطالعه برای کلزا بیشتر از گندم به دست آمد .عالوه بر
این ،مقادیر  Fبهدستآمده در این پژوهش برای هر دو گیاه در
هر دو بافت خاک کمتر از مقادیر پیشنهادی توسط فائو (گندم=

858 ...  برآورد ضريب تخليه مجاز رطوبتی خاک برای:مسکينی و همکاران

) صرفاً جدولی با اعداد محدود برای گیاهان مختلف1979(
ارائهشده است و توصیهشده است که برای بسیاری از موارد
 در نظر گرفته شود)؛ اما نتایج این1/5 مقدار این ضریب برابر با
پژوهش نشان داد که ضریب مجاز تخلیه رطوبتی خاک برای هر
گیاه و خاک با توجه به ویژگیهای آنها تا حدودی قابل برآورد
 این مدل برای شرایط وجود پوشش کاملی از گیاه یا.میباشد
ناچیز بودن تبخیر از سطح خاک توسعه دادهشده است و در
-شرایط تنش شدید و یا تراکم پایین کشت قابلاستفاده نمی
 هرچند این مدل ابتدا باید برای شرایط مختلف مزرعه.باشد
 اما میتواند برای برآورد اولیه ضریب تخلیه مجاز،ارزیابی گردد
رطوبتی و درنتیجه زمان و مقدار آبیاری و یا مدیریت آب مزرعه
 محدودی ت بکار گیری مدل فائو برای برآورد.استفاده گردد
 ضرورت ارزیابی مدل،کاهش عملکرد در کشت گلخانهای نیز
.مفهومی پیشنهادی در شرایط مزرعه را تأیید میکند

 مشاهدات تجربی ضمن تأیید.) به دست آمد1/5 = و کلزا1/55
نتایج مدل نشان دادند که رطوبت بحرانی و در نتیجه ضریب
.مجاز تخلیهی رطوبتی خاک به نوع خاک و گیاه وابسته است
ویژگیهای گیاهی مستتر در این مدل شامل ضریب حساسیت
 حد باالی رطوبت قابلجذب یا حد باالی تحمل گیاه،)Ky( گیاه
به تنش تهویهای و حد پایین رطوبت قابلاستفاده یا رطوبت
 ویژگیهای خاکی مؤثر در مدل شامل.پژمردگی دائم میباشد
مقدار رطوبت موجود در نقطه پژمردگی دائم (تابعی از سطح
ویژه و انرژی سطح ذرات خاک و ضریب پخشیدگی رطوبتی
خاک) و توانایی خاک در انتقال گازها در رطوبتهای نزدیک به
.اشباع (توزیع اندازه منافذ تهویهای و نحوه اتصال آنها) میباشد
باوجوداینکه ضریب تخلیه مجاز رطوبتی در منابع مختلف
بهصورت یک عدد صرفاً تجربی ارائهشده است و روش خاصی
برای محاسبهی این ضریب و درنهایت محاسبهی میزان دقیق
FAO آب آبیاری خاک وجود ندارد (برای مثال در نشریه
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