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نقش مقادير مختلف سنگريزه بر برخی شاخصهای کيفيت فيزيکی يک خاک لوم سيلتی
3

حسين عسگرزاده ،* 1فرخ اسدزاده ،2پروين خالقی

 .1استادیار ،گروه علوم خاک دانشگاه ارومیه
 .2استادیار ،گروه علوم خاک دانشگاه ارومیه
 .3دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه علوم خاک دانشگاه ارومیه
(تاریخ دریافت -1395/7/7 :تاریخ بازنگری -1395/10/19 :تاریخ تصویب)1395/10/25 :

چکيده
در این پژوهش نقش مقدار سنگریزه خاک بر شکل منحنیهای مشخصه رطوبتی و مقاومت فروروی خاک بررسی شد.
همچنین ارتباط شاخصهای کیفیت فیزیکی خاک با مقدار سنگریزه مورد بررسی قرار گرفت .کالس بافت خاک مورد
مطالعه لوم سیلتی با  5درصد وزنی سنگریزه اولیه با قطر  5تا  20میلیمتر بود .از گلدانهای بزرگ مجهز به سیستم
زهکشی با ابعاد  40×50و عمق  50سانتیمتر استفاده شد .آزمایش با  6تیمار و  3تکرار در قالب طرح کامالً تصادفی در
گلخانه دانشگاه ارومیه انجام شد .تیمارها شامل شش سطح  25 ،20 ،15 ،10 ،5و  30درصد وزنی سنگریزه با اندازه  5تا
 20میلیمتر بود .بعد از کشت گندم گلدانها در فضای باز قرار گرفته و در طول آزمایش تمام تیمارها آب کافی از طریق
آبیاری و بارندگی دریافت کردند .مقدار رطوبت خاک در نقاط مهم پتانسیلی خاک در تیمارهای مورد بررسی تفاوت
معنیداری داشت .بیشترین ( )0/322 cm3 cm-3و کمترین ( )0/269 cm3 cm-3مقدار رطوبت در مکش ماتریک 100hPa
به ترتیب برای مقدار سنگریزه معادل با  10و  30درصد به دست آمد .افزایش سنگریزه باعث شد که مقاومت فروروی
 2 MPaبه عنوان مقدار بحرانی برای رشد ریشه گیاهان در رطوبتهای کمتری اتفاق بیفتد .رابطه معنیداری بین مقدار
رطوبت در مقاومت فروروی  2 MPaو مقدار سنگریزه بدست آمد .افزایش مقدار سنگریزه از مقدار طبیعی ( 5درصد) به
 30درصد به ترتیب موجب افزایش بیش از  11و  254درصدی چگالی ظاهری ( )BDو مدت زمان نفوذ آب در خاک ()TI
شد.
واژههای کليدی :مقدار سنگریزه ،منحنی مشخصه رطوبتی ،منحنی مقاومت فروروی خاک ،کیفیت فیزیکی خاک

مقدمه

*

بسیاری از خاکهای زراعی به طور طبیعی حاوی مقادیر
مختلفی از سنگریزه در افقهای خود میباشند .توزیع خاکهای
سنگریزهای از منطقهای به منطقه دیگر متفاوت بوده و در
مناطق مدیترانهای و کوهستانی خاکها حاوی مقادیر قابل
توجهی از سنگریزه هستند (.)Poesen and Lavee, 1994
سنگریزه شامل تمام ذرات منفرد بزرگتر از  2میلیمتر است.
اغلب خاکهای کشاورزی حاوی مقادیر مختلفی از سنگریزه
میباشند که میتوانند ویژگیهای خاک را تحت تأثیر قرار دهند.
هرچند در پژوهشهای اندکی که در خصوص تأثیر سنگریزه بر
منحنی نگهداری رطوبتی خاک و رفتار فشردگی خاک
( )Rücknagel et al., 2012انجام گرفته است به نقش معنیدار
مقدار سنگریزه بر این ویژگیها تأکید شده است اما در اغلب

مطالعات گلدانی و گلخانهای ،خاک عبور داده شده از الک  2یا
 5میلیمتری به عنوان بستر آزمایشها مورد استفاده قرار می-
گیرد .با توجه به اینکه حذف مقادیری از سنگریزه موجود در
خاکهای طبیعی سبب تغییر ویژگیهای فیزیکی خاک میشود،
نتایج حاصل از این آزمایشها میتواند متفاوت از شرایط واقعی
(در حضور مقادیر مختلف سنگریزه) باشد .بررسیها نشان می-
دهد که قطعات سنگی ،مقدار ذخیره آب ( Cousin et al.,
 )2003و سرعت نفوذ آب در خاک ( Brakensiek and Rawls,
 )1994; Baetens et al., 2009را تحت تأثیر قرار دهند.حضور
سنگریزهها میتواند از طریق تغییر در توزیع منافذ خاک بر
کیفیت فیزیکی خاک ( )SPQتأثیرگذار باشد .از شاخصهای
مختلفی برای کمیسازی سطح یا درجه  SPQاستفاده میشود.
( Dexter, )2004aشاخص( 1Sشیب منحنی مشخصه رطوبتی
خاک در نقطه عطف) رابه عنوان شاخص کمی کیفیت فیزیکی

* نویسنده مسئول asgarzadeh8688@gmail.com :
1. Dexter’s index of soil physical quality

790

تحقيقات آب و خاک ايران ،دورﮤ  ،48شمارﮤ  ،4آذر و دی 1396

خاک پیشنهاد کرد Dexter,)2004a, b, c( .شاخص  Sرا با
ویژگیهای فیزیکی خاک مرتبط ساخت و نشان داد مقادیر
بزرگتر  Sنشاندهنده فراوانی منافذ ساختمانی و کیفیت
فیزیکی بهتر خاک در ارتباط با رشد ریشه ،خاکورزی و جریان
آب در خاک میباشد da Silva et al., (1994) .شاخص دامنه
1
رطوبتی با حداقل محدودیت ( )LLWRرا ارائه دادندLLWR .
دامنهای از رطوبت خاک است که رشد گیاه از نظر پتانسیل
ماتریک ،تهویه و مقاومت مکانیکی خاک با حداقل محدودیت
روبرو باشد .این مفهوم سه عامل مؤثر بر رشد گیاه را در یک
متغیر ،تجمیع نموده و از اینرو میتواند به عنوان شاخصی از
کیفیت ساختمان خاک برای تولید محصول مورد استفاده قرار
گیرد .این شاخص ارتباط قوی با ویژگیهای ساختمانی خاک
دارد ( .)Asgarzadeh et al., 2010; 2011پژوهشی در خصوص
تاثیر مقدار سنگریزه بر مقدار  Sیا  LLWRصورت نگرفته است.
مدت زمان الزم برای نفوذ آب در خاک ( )TIاز جمله ویژگیهای
مهم فیزیکی است که مقدار آن میتواند تحت تأثیر سطوح
مختلف سنگریزه موجود در خاک قرار گیردVerbist et )2009( .
 al.,نشان دادند که حضور سنگریزه در خاک باعث افزایش
هدایت هیدرولیکی اشباع خاک میشود اما بر هدایت
هیدرولیکی غیراشباع خاک اثر منفی داردBeibei et )2009( .
 al.,نیز اثر محتوای سنگریزه پروفیل را بر نفوذپذیری و هدایت
هیدرولیکی اشباع خاکهای لسی مورد بررسی قرار داده و
گزارش نمودند که با افزایش درصد سنگریزه تا  40درصد وزنی
خاک ،نفوذپذیری و هدایت هیدرولیکی اشباع کاهش یافته و در
مقادیر بیش از  40درصد؛ نفوذپذیری و هدایت هیدرولیکی
اشباع مجددا افزایش مییابند Zhongjieet al.,)2008( .اظهار
کردند که با افزایش درصد سنگریزه سطحی تا  20درصد
حجمی سرعت نفوذ ماندگار آب در خاک افزایش یافته و با
بیشتر شدن سنگریزه از  20درصد سرعت یاد شده کمتر
میشود .این پژوهشگران نتایج خود را در شرایط طبیعی خاک
(درجا) و تحت پوشش جنگلی به دست آوردهاند .طبق اظهارات
) Zhongjieet al., (2008درمقادیر کم سنگریزه ،اثر توام
سنگریزهها و ریشه درختان سبب ایجاد مسیرهای نفوذ ترجیحی
در خاک میشوند در حالی که با افزایش سنگریزه تاثیر آن در
کاهش سطح مقطع خاک در مقابل عبور جریان آب بارزتر شده
و سرعت نفوذ کاهش مییابد .چگالی ظاهری )BD( 2به عنوان
شاخصی از ساختمان خاک ( )Reynolds et al., 2008کمیتی
1. Least Limiting Water Range
2. Bulk Density

است که معموالً برای توصیف درجه فشردگی و وضعیت
ساختمانی خاک بهکار میرود و به علت ارتباط تنگاتنگ با
وضعیت تهویه و مقاومت فروروی خاک ،میتواند به عنوان
شاخصی از کیفیت فیزیکی خاک به کار رود(2012) Rucknagel .
 et al.,دریافتند که افزایش مقدار سنگریزه در حدود  25درصد
حجمی ،چگالی ظاهری خاک را افزایش میدهد .مقاومت
فروروی خاک ( )Qنیز یکی از شاخصهای کیفیت فیزیکی خاک
است که میتواند در اثر حضور سنگریزه در خاک تغییر نماید.
این پارامتر بیانگر مقاومت خاک در برابر فروبردن یک جسم
میلهایشکل به درون آن میباشد ( Soane and van
 .)Ouwerkerk, 1994این مشخصه میتواند به وسیله رطوبت،
بافت و شرایط ساختمانی خاک تحت تأثیر قرار گیرد که در این
بین مقدار آب خاک بیشترین اهمیت را دارد ( Dexter et al.,
 .)2007هرچه مقاومت مکانیکی خاک در برابر فروروی ریشه
افزایش یابد ،میزان رشد ریشه کاهش یافته ،شکل ریشهها تغییر
کرده و فرآیندهای مهمی که در قسمت هوایی گیاه صورت می-
گیرد ،مختل میگردد ( .)To and Kay, 2005مقادیر مقاومت
فروروی خاک که توسعه ریشه را در خاک محدود میکند در
دامنهای بین  1/5تا  4مگاپاسکال گزارش شده و  2مگاپاسکال
مقداری است که بیشتر مورد قبول واقع شده است ( da Silva
.)et al., 1994
تمام شاخصهای ذکر شده تحت تأثیر منحنیهای
رطوبتی و مقاومت فروروی خاک قرار میگیرند .لذا هر عاملی
مانند مقدار سنگریزه که منحنیهای رطوبتی و مقاومت فروروی
خاک را تغییر دهد میتواند بر مقدار شاخصهای کیفیت
فیزیکی خاک موثر باشد .از این رو شناخت دقیق نقش سنگریزه
در ویژگیهای فیزیکی خاک و متعاقب آن بر کیفیت فیزیکی
خاک میتواند از نظر مدیریت خاک بسیار سودمند باشد .بررسی
اثر مقادیر مختلف سنگریزه در تغییر شکل منحنیهای مشخصه
رطوبتی و مقاومت فروروی خاک و تعیین ارتباط شاخصهای
کیفیت فیزیکی خاک و سرعت نفوذ آب در خاک با افزایش
مقدار سنگریزه از اهداف این پژوهش بودند.

مواد و روشها
در این آزمایش از گلدانهای بزرگ مجهز به سیستم زهکشی با
سطح ابعاد  40×50و عمق  50سانتیمتر استفاده شد .آزمایش
با  6تیمار و  3تکرار در قالب طرح کامالً تصادفی در فضای
بیرونی گلخانه (محوطه رو باز) دانشگاه ارومیه انجام شد .تیمارها
شامل شش سطح  25 ،20 ،15 ،10 ،5و  30درصد وزنی
سنگریزه با اندازه  5تا  20میلیمتر بود.سنگریزههای با ابعاد
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مدنظر ( 5-20میلیمتر) با استفاده از الکهای  20و 5
میلیمتری جدا شده و به صورت درصد وزنی قبل از اینکه خاک
به گلدانها منتقل شود ،افزوده شدند .در این پژوهش به منظور
ایجاد شرایط طبیعی برای ساختمان خاک ،گندم پاییزه (رقم
زرین) در گلدانها کشت شد .به این صورت که پس از افزودن
عناصر غذایی ماکرو  NPKو میکرو  Znو  Feدر حد پایه به
خاک ،گندم پاییزه در آبان ماه در دو ردیف به فاصلۀ 20
از هم در گلدانها کاشته شده و در فضای باز قرار
گرفتند .در طول آزمایش گلدانها به طور مرتب هر دو روز یک-
بار توزین شده و زمانی که رطوبت به  0/6ظرفیت مزرعهای می-
رسید ،آبیاری شده و به حد رطوبت ظرفیت مزرعهای رسانده
میشدند.

که در این رابطه ،θ(h) ،رطوبت حجمی خاک بر حسب
 h ،cm3 cm-3مکش ماتریک خاک بر حسب  θr ،hPaو  θsبه
ترتیب رطوبت باقیمانده و اشباع خاک بر حسب  cm3 cm-3و α
مرتبط با عکس مکش در نقطه عطف بر حسب  hPa-1و n
شاخص توزیع اندازه منافذ خاک میباشند.

اندازهگيری زمان نفوذ آب به خاک

اندازهگيری مقاومت فرورويو برازش منحنی مقاومت

اندازهگیری زمان نفوذ آب به خاک در اواخر دوره رشد گیاه که
ریشهها کامالً رشد کرده و ساختمان خاک را تثبیت نموده
بودند ،انجام شد .برای این منظور ابتدا گلدانها با مقدار نسبتاً
زیادی از آب آبیاری شده و اجازه داده شد تا آب ثقلی نمونهها از
طریق سیستم زهکشی زیر گلدانها تخلیه شود .بعد از حصول
تعادل زمان الزم برای نفوذ حجم مشخصی از آب ( 25لیتر) به
خاک در هر یک از گلدانها تعیین شد.

فرورويخاک

اندازهگيری چگالی ظاهری

در اواخر دوره رشد رویشی گیاه ،چگالی ظاهری هر گلدان در
رطوبت نزدیک ظرفیت مزرعهای با برداشت نمونهای از عمق  5تا
 15سانتیمتری با استفاده از سیلندری به حجم  1000 cm3و
خشک کردن نمونه در دمای  105درجه سانتیگراد به مدت 24
ساعت ،محاسبه شد.

محاسبه و به عنوان رطوبت اشباع در نظر گرفته شد .مدل
منحنی مشخصه رطوبتی ونگنوختن با نرمافزار  RETCبر داده-
های اندازهگیریشده نگهداشت آب خاک برازش داده شد .معادله
( )van Genuchten, 1980به صورت زیر است:
𝜃(ℎ) = 𝜃𝑟 +
(رابطه )1

1

](𝜃𝑠 − 𝜃𝑟 )[1 + (𝛼ℎ)𝑛 ][𝑛−1

پس از اتمام دوره رشد و تثبیت ساختمان خاک ،میانگین
مقاومت فروروی خاک هر یک از گلدانها در عمق  5تا 12
سانتیمتری سطح خاک توسط دستگاه فروسنج مخروطی
مزرعهای اندازهگیری شد .اندازهگیری در هر گلدان در طول
زمان و در چند مرحله صورت گرفت ،به این ترتیب که با گذشت
زمان رطوبت کاهش یافته و در نتیجه مقاومت فروروی مربوط به
هر رطوبت تعیین و از این طریق منحنی مشخصه مقاومت
فروروی برای هر گلدان جداگانه به دست آمد .منحنی مشخصه
مربوط به مقاومت فروروی در برابر رطوبت خاک با استفاده از
مدل تنظیم شده  )1980( van Genuchtenمدلسازی شد:
(رابطه )2
]−1

1

𝑛[ 𝜃𝑄𝑛

𝜃𝑄

]

)𝜃 𝜃𝑄𝛼( 𝑄 = 𝑄𝑤𝑒𝑡 + (𝑄𝑑𝑟𝑦 − 𝑄𝑤𝑒𝑡 )[1 +

اندازهگيری ويژگیهای هيدروليکی و برازش منحنی رطوبتی
خاک

به منظور تعیین ویژگیهای هیدرولیکی مربوط به منحنی
رطوبتی ،در مجموع  18نمونه دست نخورده از خاک گلدانها با
استفاده از سیلندرهای نمونه برداری با قطر درونی  11و ارتفاع
 3/5سانتیمتری از الیه  5تا  12سانتیمتری سطح خاک
گلدانها برداشت شد.برای اندازهگیری مقدار نگهداشت آب،
مکشهای ماتریک 20 ،10 ،5 ،0و  40hPaبا استفاده از دستگاه
جعبهی شن و مکشهای ماتریک ،2000 ،1000 ،330 ،100
 8000و  15000 hPaبا استفاده از دستگاه صفحات فشاری بر
نمونههای دست نخورده هر گلدان اعمال شده و با اندازهگیری
رطوبت معادل هر فشار ،منحنی رطوبتی نمونههای خاک تعیین
شد .میانگین تخلخل خاک با توجه به چگالی ظاهری خاک

که در این رابطه Qمقاومت فروروی خاک برحسب ،MPa
 θرطوبت حجمی خاک بر حسب  ،cm3 cm-3و αQθ ،Qdry ،Qwet
و  nQθپارامترهای برازش مدل ،به ترتیب مرتبط با کمترین و
بیشترین مقاومت فروروی پیشبینیشده خاک بر حسب ،MPa
و پارامترهای مرتبط با نقطه عطف و شیب تابع مقاومت فروروی
در برابر رطوبت خاک میباشند.
آب قابل دسترس برای گياه

آب قابل دسترس گیاه ( )PAWبا معادله زیر محاسبه گردید:
ℎ

𝑑ℎ = ∫ℎ 𝑃𝑊𝑃 𝐶(𝜃) 𝑑ℎ

𝜃𝑑

ℎ

𝑃𝑊𝑃 𝑃𝐴𝑊 = ∫ℎ

(رابطه )3
در این معادله  FCو  PWPحدود باالیی و پایینی آن و
𝐶𝐹

𝑑ℎ

𝐶𝐹

 dیا ) C(θگنجایش ویژه رطوبتی خاک است .برای حد باالیی

dh
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 PAWمکش ماتریک 100hPaو برای حد پایینی  ،PAWمکش
ماتریک  15000 hPaدر نظر گرفته شد.

منافذ خاک و  BDچگالی ظاهری خاک بر حسب  Mg m-3می-
باشد .چون مقادیر  Sهمیشه منفی است ،هنگام استفاده مقادیر
قدر مطلق آن بکار میروند.

برای محاسبه دامنه رطوبتی با حداقل محدودیت
( ،)LLWRالزم است حد باالیی ( )ULو حد پایینی ( )LLآن
مشخص شود )da Silva et al, 1994( .حد باالیی  LLWRرا
میزان رطوبت در ظرفیت مزرعهای  100 hPaیا در تخلخل
تهویهای برابر  10درصد ،هر کدام که کمتر باشد ،و حد پایینی
آن را میزان رطوبت در نقطه پژمردگی دائم یا در مقاومت
فروروی خاک برابر  ،2 MPaهر کدام که بیشتر باشد ،تعیین
کرد .مراحل محاسبه  LLWRبه ترتیب زیر بود:
 -1تعیین رطوبت حجمی نمونه خاک در مکش ماتریک
 100 hPaبا استفاده از مدل منحنی مشخصه رطوبتی خاک
 -2تعیین رطوبت حجمی نمونه خاک در تخلخل تهویهای
 10درصد با استفاده از رطوبت اشباع پیشبینی شده توسط
منحنی مشخصه رطوبتی خاک
 -3انتخاب رطوبت حجمی کمتر نمونه خاک در مکش
ماتریک  100 hPaیا در تخلخل تهویهای  10درصد به عنوان
حد باالیی LLWR
 -4تعیین رطوبت حجمی نمونه خاک در مکش ماتریک
 15000hPaبا استفاده از مدل منحنی مشخصه رطوبتی
 -5تعیین رطوبت حجمی نمونه خاک در مقاومت
مکانیکی برابر  2 MPaبا استفاده از منحنی مشخصه مقاومت
فروروی
 -6انتخاب رطوبت حجمی بیشتر نمونه خاک در مکش
ماتریک  15000hPaیا در مقاومت فروروی 2 MPaبه عنوان حد
پایینی LLWR
 -7محاسبه مقدار  LLWRبا استفاده از رابطه زیر:
𝐿𝐿 𝐿𝐿𝑊𝑅 = 𝑈𝐿 −
(رابطه )4
باید توجه شود که مقادیر منفی برای  LLWRبیمعنی
بوده و در صورت بدست آمدن مقدار منفی آن را برابر صفر
میگیریم.

تجزيه و تحليل آماری

محاسبه دامنه رطوبتی با حداقل محدوديت

محاسبه شاخص کمی کيفيت فيزيکی خاک ()S

برای محاسبهی شاخص کمی کیفیت فیزیکی خاک ،S ،از
پارامترهای مدل ونگنوختن برازش داده شده بر دادههای نگه-
داشت آب خاک به صورت زیر استفاده شد:
1

]2𝑛−1 [𝑛−1

]

[)

𝑟𝜃𝜃𝑠 −

( 𝑛𝑆 = −

(رابطه )5
که در این رابطه θsو  θrبهترتیب رطوبت حجمی اشباع و
باقیمانده خاک بر حسب  n ،cm3 cm-3شاخص توزیع اندازه
𝑛−1

𝐷𝐵

بررسی تفاوت بین تیمارهای سنگریزه و وجود روابط خطی و
غیرخطی بین سطوح مختلف سنگریزه با برخی شاخصهای
مختلف کیفیت فیزیکی خاک و نیز رسم شکلها به ترتیب
توسط نرم افزارهای ( SASموسسه ،)1996 ،SAS
Sigmaplot11و Microsoft Excelانجام شد.

نتايج و بحث
درصد رس ،سیلت و شن خاک استفاده شده در این مطالعه به
ترتیب برابر با  51 ،15و ( 34لوم سیلتی) بود .همچنین این
خاک به طور طبیعی دارای  5درصد سنگریزهی با قطر  2تا 5
میلیمتر بود.واکنش و هدایت الکتریکی عصاره گل اشباع خاک
به ترتیب برابر  7/6و  1/7 dS m-1بود که در دامنه خاکهای
عادی زراعی قرار میگیرد.
میانگین پارامترهای برازش مدل ونگنوختن برای منحنی
رطوبتی خاک و مدل تنظیم شده ونگنوختن برای منحنی
مقاومت فروروی خاک در تیمارهای مورد بررسی در جدول ()1
نشان داده شده است.
تأثير مقادير مختلف سنگريزه برمنحنیهای مشخصه رطوبتی و
مقاومت فروروی خاک

افزوده شدن مقدار سنگریزه باعث تغییر شکل منحنیهای
مشخصه رطوبتی خاکهای مورد بررسی شد (شکل -1الف).
تفاوت معنیداری بین میانگین مقدار رطوبت حجمی در مکش
ماتریک  )θh100( 100و  )θh330( 330 hPaاندازهگیریشده در
سطوح مختلف سنگریزه خاک وجود داشت (جدول  .)2روابط
بین درصد سنگریزه با  θh100و  θh330در شکل ( )2نشان داده
شده است .کاهش مقدار رطوبت حجمی خاک با افزایش مقدار
سنگریزه بیشتر ناشی از کاهش مقدار خاک متخلخل در واحد
حجم خاک و جایگزینی آن با سنگریزه میباشد که قابلیت
جذب و نگهداری آب را ندارد .شکل منحنی مشخصه رطوبتی
خاک اهمیت زیادی در محاسبه  LLWRو da Silva et ( PAW
 )al., 1994و  )Dexter, 2004a( Sدارد .مقاومت فروروی خاک
که تأثیر زیادی بر میزان رشد ریشه ،شکل ریشهها و فرآیندهای
مهم صورت گرفته در قسمت هوایی گیاه دارد ( To and Kay,
 )2005, Beutler et al, 2005تحت تأثیر مقادیر مختلف
سنگریزه قرار گرفت .منحنیهای مشخصه مقاومت فروروی خاک

عسگرزاده و همکاران :نقش مقادير مختلف سنگريزه بر برخی شاخص های 793 ...

سنگریزه بدست آمد (شکل -1ب) .روند کاهشی مقدار رطوبت
در  Qبرابر  2 MPaبا افزایش مقدار سنگریزه در شکل (-2ج)
نشان داده شده است.

بدست آمده از میانگین پارامترهای مدل تنظیمشده ونگنوختن
در شکل (-1ب) نشان داده شده است.مقدار  Qبحرانی برابر
 2 MPaکه در مدیریت آب خاک از اهمیت زیادی برخوردار
است در رطوبتهای متفاوتی برای خاکهای با مقادیر متفاوت

*

جدول  .1ميانگين پارامترهای مدل ونگنوختن و ونگنوختن تنظيمشده برای منحنیهای مشخصه رطوبتی و مقاومت فروروی خاک
θr

درصد
سنگریزه

θs

5
10
15
20
25
30

0/479
0/472
0/474
0/494
0/462
0/429

-3

3

cm cm

0/033
0/035
0/046
0/000
0/033
0/022

α
-1

Qwet

n

hPa

-

0/158
0/079
0/299
0/487
0/326
0/201

1/252
1/235
1/235
1/169
1/242
1/237

αQθ

Qdry
-3

MPa

0/000
0/092
0/807
0/184
0/155
0/588

2/561
2/528
2/346
2/983
2/476
2/555

3

nQθ

cm cm

-

5/457
6/130
6/773
7/873
7/257
7/614

13/381
15/773
11/038
11/350
11/778
15/000

*θrو θsبه ترتیب رطوبت باقیمانده و اشباع خاک و  αمرتبط با عکس مکش در نقطه عطف و  nشاخص توزیع اندازه منافذ خاک؛  ،Qdry ،Qwetبه ترتیب مرتبط با
کمترین و بیشترین مقاومت فروروی پیشبینیشده خاک و  αQθو nQθمرتبط با نقطه عطف و شیب تابع مقاومت فروروی میباشند.

(الف)

10% GC
20% GC
30% GC

0.5

5% GC
15% GC
25% GC

0.4

0.2

)θ (cm3 cm-3

0.3

0.1

0
100000

10000

1000

10

100

1

)h (hPa

(ب)

5% GC
15% GC
25% GC
Q critical

10% GC
20% GC
30% GC

3.0
2.5

1.5

)Q (MPa

2.0

1.0
0.5

0.18

0.14

0.16

0.0
0.12

)θ (cm3 cm-3

شکل  .1منحنیهای مشخصه رطوبتی (الف) و مقاومت فروروی (ب) خاک بدست آمده از ميانگين پارامترهای مدل ونگنوختن و ونگنوختن تنظيمشده برای
تيمارهای مختلف
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جدول  .2مقايسه ميانگين ويژگیهای مختلف فيزيکی خاک برای تيمارهای مورد بررسی*

درصد سنگریزه

5
**c

10
c

15
b

20
b

25
a

30
a

228
213
155
139
66
59
)TI (min
1/495a
1/397ab
1/338b
1/349ab
1/341b
1/310b
)BD (Mg m-3
0/124c
0/122c
0/125c
0/128c
0/149b
*0/165a
)θ2MPa (cm3 cm-3
0/269b
0/290ab
0/275b
0/289ab
0/322a
0/308ab
)θh100 (cm3 cm-3
0/202b
0/219ab
0/209ab
0/218ab
0/251a
0/232ab
)θh330 (cm3 cm-3
0/105
0/109
0/110
0/117
0/137
0/115
)θh15000 (cm3 cm-3
0/150
0/167
0/146
0/156
0/174
0/181
)PAW (cm3 cm-3
0/128
0/153
0/130
0/140
0/148
0/129
)LLWR (cm3 cm-3
0/037
0/043
0/041
0/044
0/044
0/049
S
 *TIمدت زمان نفوذ آب در خاک؛  BDچگالی ظاهری خاک؛  θ2MPaرطوبت حجمی در مقاومت فروری 2 MPa؛  θh330 ،θh100و  ،θh15000به
ترتيب رطوبت حجمی در مکش های ماتريک  100،330و 15000 hPa؛  LLWR ،PAWو  IWCبه ترتيب آب قابل دسترس ،دامنه رطوبتی
با حداقل محدوديت و گنجايش آب انتگرالی و  Sشاخص دکستر برای کيفيت فيزيکی خاک میباشند.
** ميانگينهای با حروف متفاوت دارای تفاوت معنیدار در سطح ( 0/05آزمون چند دامنهای دانکن) میباشند.

رابطه بين چگالی ظاهری و سطوح مختلف سنگريزه خاک

تفاوت معنیداری بین میانگین  ،BDبه عنوان شاخصی از
ساختمان خاک ( ،)Reynolds et al, 2008در سطوح مختلف
سنگریزه خاک وجود داشت (جدول  .)2افزایش مقدار سنگریزه
از مقدار طبیعی خاک مورد بررسی ( 5درصد) به  30درصد،
موجب افزایش بیش از  11درصدی  BDشد .علت افزایش مقدار
 BDخاک با افزایش درصد سنگریزه به زیاد بودن وزن مخصوص
سنگریزه در مقایسه با چگالی ظاهری توده خاک بدون سنگریزه
مربوط است .چنین حالتی در مقایسه  BDخاکهای ریزبافت
(مقدار شن کم) با درشتبافت (مقدار شن زیاد) وجود دارد.
) Rucknagel et al., (2012نشان دادند که با افزایش مقدار
سنگریزه ،عالوه بر افزایش  BDطبیعی خاک ،مقدار این ویژگی
در فشارهای مختلف اعمال شده نیز بیشتر میشود BD .کمیتی
است که معموالً برای توصیف درجه فشردگی و وضعیت
ساختمانی خاک بهکار میرود ،رابطه خطی بدست آمده بین
مقدارسنگریزه و  BDدر شکل (ب  )2نشان داده شده است.
رابطه بين زمان نفوذ آب در خاک و سطوح مختلف سنگريزه
خاک

تفاوت معنیداری بین میانگین  TIاندازهگیریشده در سطوح
مختلف سنگریزه خاک وجود داشت (جدول  .)2افزایش مقدار
سنگریزه از مقدار طبیعی ( 5درصد) به  30درصد ،موجب
افزایش بیش از  254درصدی  TIشد .افزایش بیش از 2/5
برابری مدت زمان الزم برای نفوذ آب در خاک بدون سنگریزه در
مقایسه با خاک حاوی  30درصد وزنی سنگریزه ،نشان دهنده
تاثیرپذیری قابل توجه این ویژگی از وجود سنگریزه در خاک
است .هرچند انتظار میرفت افزودن سنگریزه با ایجاد مسیرهایی

برای جریان ترجیحی در خاک موجب کاهش  TIشود اما افزایش
چگالی ظاهری خاک باعث کاهش سطح مؤثر قابل دسترس
جریان آب در خاک شده و در نتیجه موجب افزایش مقدار TI
شد )Verbist et al, 2009( .نشان دادند که حضور سنگریزه در
خاک باعث افزایش هدایت هیدرولیکی اشباع خاک میشود ،اما
بر هدایت هیدرولیکی غیراشباع خاک اثر منفی داردBeibei et ( .
 )al, 2009نیز اثر محتوای سنگریزه پروفیل را بر نفوذپذیری و
هدایت هیدرولیکی اشباع خاکهای لسی مورد بررسی قرار داده
و گزارش نمودند که با افزایش درصد سنگریزه تا  40درصد
وزنی خاک ،نفوذپذیری و هدایت هیدرولیکی اشباع کاهش یافته
و در مقادیر بیش از  40درصد؛ نفوذپذیری و هدایت هیدرولیکی
اشباع مجدداً افزایش مییابند .با توجه به دامنهی سنگریزه مورد
استفاده ،میتوان گفت که نتایج این تحقیق با یافتههای
( )Beibei et al, 2009مطابقت دارد .رابطه قوی بین مقدار
سنگریزه و  TIبدست آمد که در شکل الف  2نشان داده شده
است .با توجه به تنوع نتایج گزارش شده در زمینه تأثیر
سنگریزه بر نفوذ آب به خاک و نظر به تاثیرگذاری عواملی مانند
مقدار ،اندازه و شکل سنگریزهها و مدت زمان داده شده به خاک
برای شکلگیری مجدد ساختمان در خاک تأثیر این ویژگی بر
TIنیازمند تحقیقات بیشتری میباشد.
رابطه مفاهيم مختلف آب قابل استفاده و سطوح مختلف
سنگريزه

میانگین مقادیر آب قابل دسترس و دامنه رطوبتی با حداقل
محدودیت در درصدهای وزنی مختلف سنگریزه خاک در جدول
( )2نشان داده شده است .مقدار  PAWخاک با  5درصد
سنگریزه در مقایسه با خاک با  30درصد سنگریزه  24درصد

عسگرزاده و همکاران :نقش مقادير مختلف سنگريزه بر برخی شاخص های 795 ...

بیشتر بود با این حال تفاوت معنیداری بین میانگین
اندازهگیریشده در سطوح مختلف سنگریزه مشاهده نشد.
شرایط مشابهی برای  LLWRنیز مشاهده شد .از عوامل مهم
عدم معنیدار شدن اختالف میانگین  PAWیا  LLWRاختالف
زیاد بین مقادیر تکرارهای تیمارهای مختلف این مفاهیم در کنار
روند کاهشی نسبتاً یکنواخت مقدار رطوبت با افزایش مکش
ماتریک خاک با درصد سنگریزه متفاوت میباشند (شکل (الف
 .))1ویژگیهای هر دو منحنی مشخصه رطوبتی و مقاومت
PAW

250

(الف)

1.50

(ب)

y = 7.4381x + 13.333

R² = 0.9580 p = 0.0007

فروروی خاک بر مقدار  LLWRمؤثر هستند (
 .)1994با افزایش سنگریزه مقدار رطوبت در مکش  100 hPaبه
عنوان حد باالیی  LLWRکاهش مییابد که اثر منفی بر مقدار
 LLWRدارد و از طرفی باعث میشود .مقدار رطوبت در مکش
 15000 hPaو مقاومت فروروی  2 MPaبه عنوان حد پایینی
 LLWRدر رطوبتهای کمتری اتفاق بیافتد (شکل -1الف و
جدول  )2که اثر مثبت بر مقدار  LLWRدارد.
da Silva et al.,

y = 0.0061x + 1.2624

200

R² = 0.7003 p = 0.0377
)TI (min

1.42
1.38

)BD (Mg m-3

150

1.46

100
1.34
50
40

30

20

10

1.30

0
40

)Rock fragment (%
0.18

( ج)

20
30
)Rock fragment (%

10

0
0.34

(د)

0.32

0.14
0.12

)θ2MPa (cm3 cm-3

R² = 0.9300 p = 0.0038

0.30
0.28
y = -0.0018x + 0.3233
R² = 0.6731 p = 0.0455

0.26

0.10
40

30

20

10

)θh100 (cm3 cm-3
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شکل  .2روابط درصد سنگريزه خاک با زمان نفوذ (( )TIالف) ،چگالی ظاهری (( )BDب) ،مقدار رطوبت در مقاومت فروروی ()θ2MPa( 2 MPaج) ،مقدار رطوبت
در مکش ( )θh100( 100 hPaد) ،مقدار رطوبت در مکش ( )θh330( 330 hPaح) و شاخص کيفيت فيزيکی خاک (( )Sخ)

رابطه مفاهيم مختلف آب قابل استفاده و سطوح مختلف
سنگريزه

میانگین مقادیر شاخص کمی کیفیت فیزیکی خاک در
درصدهای وزنی مختلف سنگریزه خاک در جدول ( )2نشان

داده شده است .مقدار  Sخاک در خاک دارای  5درصد سنگریزه
در مقایسه با خاک حاوی  30درصد سنگریزه  32درصد بیشتر
بود .هرچند تفاوت معنیداری بین میانگین  Sاندازهگیریشده در
سطوح مختلف سنگریزه مشاهده نشد.اختالف زیاد بین مقادیر

 796تحقيقات آب و خاک ايران ،دورﮤ  ،48شمارﮤ  ،4آذر و دی 1396

تکرارهای تیمارهای مختلف مهمترین عامل عدم معنیداری
میانگین شاخص  Sبود (شکل -2خ) .این امر اهمیت اندازه
(حجم) نمونهبرداری برای تهیه نمونههای یکنواخت را نشان
میدهد .رابطه خطی معنیداری بین مقادیر  Sو درصد سنگریزه
خاک بدست آمد (شکل -2خ) .مقادیر بزرگتر  Sنشاندهنده
کیفیت فیزیکی بهتر خاک در ارتباط با رشد ریشه ،خاکورزی و
جریان آب در خاک میباشد ( .)Dexter, 2004cاز این رو می-
توان گفت که افزایش مقدار سنگریزه از  5درصد وزنی به 30
درصد وزنی باعث تنزل کیفیت فیزیکی میشود.

نتيجهگيری کلی
این پژوهش با هدف بررسی تأثیر سنگریزه بر شاخصهای
کیفیت فیزیکی خاک انجام شد .یافتهها به روشنی نمایانگر
تأثیرپذیری ویژگیهای هیدرولیکی و همچنین شاخصهای
کیفیت فیزیکی خاک از محتوای سنگریزه آن است .منحنیهای
مشخصه رطوبتی و همچنین فروروی که در مدیریت آب خاک و
رشد گیاهان اهمیت ویژهای دارند ،تحت تأثیر مقادیر مختلف
سنگریزه قرار گرفتند .افزایش مقدار سنگریزه خاک باعث
کاهش مقدار خاک متخلخل در واحد حجم خاک شده و در
نتیجه میانگین مقدار رطوبت حجمی در تمامی مکشهای
ماتریک خاک کاهش یافت .از سوی دیگر رابطه معنیداری بین
درصد سنگریزه با مقدار رطوبت در مقاومت فروروی 2 MPa
وجود داشت و با افزایش مقدار سنگریزه خاک مقدار  Qبحرانی

برابر  2 MPaدر رطوبتهای کمتری اتفاق افتاد .حضور سنگریزه
در خاک با کاهش سطح مقطع حرکت آب در خاک سبب
افزایش زمان نفوذ آب به خاک شده و چگالی ظاهری خاک را
نیز باال میبرد .هرچند تفاوت معنیداری بین میانگین S
اندازهگیری شده در سطوح مختلف سنگریزه مشاهده نشد با این
حال از نظر کمی مقدار  Sدر خاک دارای  5درصد سنگریزه در
مقایسه با خاک حاوی  30درصد سنگریزه  32درصد بیشتر بود.
بسیاری از مناطق کشور ما به ویژه در نواحی کوهستانی و
شیبدار که دربرگیرنده بخش بزرگی از اراضی تحت کشت دیم
هستند ،دارای مقادیر متفاوتی از سنگریزه هستند .تأثیرپذیری
ویژگیها ی مرتبط با مدیریت آب خاک و کیفیت فیزیکی آن از
محتوای سنگریزه که در این پژوهش بهروشنی مشاهده شد،
بیانگر این نکته است که برای مدیریت صحیح این خاکها نیاز
است تا تأثیر سنگریزهها نیز در نظر گرفته شود .یافتهها نشان
میدهد که اندازهگیری شاخصهای کیفیت فیزیکی خاک دارای
دشواریهای فراوانی است که مهمترین آنها ،تغییرپذیری
ویژگیها در تکرارهای مختلف اندازهگیری است .این امر نشان
میدهد که حجم نمونه معرف در این گونه خاکها بایستی
بیشتر در نظر گرفته شود .با توجه به اثر سنگریزه بر شاخصهای
کیفیت فیزیکی خاک ،پیشنهاد میشود که تأثیر سنگریزه بر
روی پارامترهای مرتبط با رشد گیاهان نیز در پژوهشهای آینده
موردتوجه قرار گیرد.
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