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ABSTRACT
The complexity of the concept of soil water availability has led to the emergence of a variety of methods to
estimate it, which have always been changing, refining, and replacing. Among those, the conventional method
of plant available water (CPAW=FC-PWP) due to convenient measurement has received more attention. In
theory, however, the methods of Integral Energy (EI) and Kirchhoff Potential (Mh0) have been considered due
to the interference of soil properties and plant ability for water uptake. In this study, the available water was
calculated with CPAW, EI and Mh0 concepts in a wide range of soils (72 samples) with various physical
properties and results were compared. Also, different upper limits were tested to determine the water
availability and the new field capacity moisture coefficient was used as the upper limit of the concept of water
availability. Despite the weak correlation between EI and Mh0, the trend of their variations in different soils is
somewhat similar, indicating their similarity in the estimation of available water for plants. In contrast, the lack
of a clear relationship between EI and Mh0 with CPAW confirmed their lack of correlation in explaining water
availability of the plant. The convenience of using CPAW makes it even more preferable to study the variability
of soils in terms of hydraulic properties. On the other hand, the use of EI and Mh0 results will be useful for
explaining the available water content but still needs to be modified in terms of determining threshold limits.
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مقايسه سه مفهوم پرکاربرد در تبيين فراهمی آب خاک برای گياه ( EI ،CPAWو  )Mhoو قابليتسنجی آنها به
عنوان شاخص مديريت خاک
احسان قزلباش ،1محمدحسين محمدی
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 .1گروه علوم و مهندسی خاک ،دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران،
کرج ،ایران
(تاریخ دریافت -1398/4/9 :تاریخ بازنگری -1398/9/19 :تاریخ تصویب)1398/10/2 :

چکيده
پیچیدگی مفهوم فراهمی آب خاک موجب ظهور روشهای متنوعی برای برآورد آن شده است .از این بین روش مرسوم آب
قابل استفاده برای گیاه ( )CPAW=FC-PWPبه دلیل سهولت در اندازهگیری ،رایج تراست .اما از نظر تئوری روشهای
انرژی جمعی ( )EIو پتانسیل کرشهف ( )Mh0بهدلیل دخالت ویژگیهای خاک و توان گیاه برای جذب آب ،نیز مورد توجه
اند .در این پژوهش فراهمی آب با استفاده از مفاهیم  EI ،CPAWو  Mh0در دامنهی گستردهای از  72نمونهی خاک با
ویژگیهای فیزیکی متنوع تعیین و نتایج مورد مقایسه قرار گرفت .همچنین دامنههای مختلف رطوبتی برای تعیین فراهمی
آب مورد آزمون قرار گرفت و ضریب جدید رطوبت ظرفیت مزرعه بهعنوان حد باالی مفهوم فراهمی آب محاسبه گردید .با
وجود همبستگی ضعیف بین  EIو  ،Mh0روند تغییرات آنها در خاکهای مختلف تا حدودی نزدیک بود که بیانگر تشابه
آنها در برآورد آب قابل جذب توسط گیاهان است .در مقابل ،عدم وجود یک رابطه مشخص بین  EIو  Mh0با  CPAWموید
عدم همبستگی آنها در تبیین فراهمی آب مورد نیاز گیاه بود .سهولت بهکارگیری  CPAWموجب میشود استفاده از آن
برای بررسی تفاوت خاکها از نظر ویژگیهای هیدرولیکی همچنان ارجحیت داشته باشد .از طرفی استفاده از نتایج حاصل
از  EIو  Mh0برای تبیین فراهمی آب مفید خواهد بود اما همچنان از نظر تعیین حدود آستانه نیاز به اصالح دارد.
واژههای کليدی :ظرفیت مزرعه ،انرژی جمعی ،پتانسیل کرشهف.

مقدمه
آب1

تالش برای درک نحوه جذب آب خاک توسط گیاه و فراهمی
و بیان آن در قالب یک ویژگی قابل اندازهگیری و قابل پیشبینی
یکی از چالشهای مهم در علوم خاک است (.)Philip, 1972
همچنین مطالعه تغییرات فراهمی آب در انواع خاکها از نظر
مدیریتی و همچنین مدلسازی اقتصادی در کشاورزی حائز
اهمیت است (.)Timlin et al., 2001
مفاهیم مختلفی برای توصیف مالکهای فراهمی آب برای
گیاه ارائه شده است .مرسومترین و پرکاربردترین آنها مفهوم رایج
آب قابل استفاده برای گیاه ،CPAW 2 ،است .این مفهوم مقدار
آب خاک را در محدودهی رطوبت ظرفیت مزرعه ،FC3 ،تا نقطهی
پژمردگی دائم ،PWP4 ،به عنوان مقدار فراهمی آب معرفی می-
نماید ( .)Cassel and Nielsen, 1986با این وجود عموماً ایراداتی

به  CPAWوارد میشود که در دو دسته کلی قرار میگیرند.
دستهی اول مربوط به انتخاب دو حد آستانه است که مبتنی بر
تجربه و اغلب سلیقهای است .دستهی دوم نیز به این نکته مربوط
است که با کاهش رطوبت خاک از  FCتا  ،PWPگیاهان تحت
تنش قرار میگیرند و این روند در  CPAWنادیده گرفته شده
است ( .)Hillel, 1998عالوه بر این ،در طبیعت تبخیر و تعرق
بالقوه و تراکم ریشه نیز بر فراهمی آب برای گیاه تاثیرگذار است
( .)Minasny and McBratney, 2003همچنین ،مفهوم CPAW
صرفا بر اساس پتانسیل آب خاک تعریف شده است و نیاز تهویهای
گیاه و عامل مقاومت مکانیکی خاک را لحاظ نمیکند.
به منظور اصالح و بهینهسازی مفهوم فراهمی آب برای گیاه
به ترتیب مالکهای دامنه رطوبتی بدون محدودیت،NLWR5 ،
دامنه رطوبتی با حداقل محدودیت ،LLWR6 ،و گنجایش آب

* نویسنده مسئولmhmohmad@ut.ac.ir :
1 - Water Availability
2 - Conventional Plant available water
3 - Field moisture capacity
4 - Permanent wilting point
5 - Non-Limiting Water Range
6 - Least Limiting Water Range
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جمعی ،IWC1 ،معرفی شده است

( Letey, 1958; da Silva et

 .)al., 1994; Groenevelt et al., 2001هریک از این مالکها در
یک یا چند دامنه از رطوبت خاک محاسبه شدهاند و متکی به
حدود آستانه هستند .وابستگی مفاهیم مذکور به برخی پیش-
فرضها و عدم توجه به خصوصیات گیاه موجب شد مالکی با
عنوان انرژی جمعی ،E2I ،معرفی شود ( Minasny and
 )McBratney, 2003که کل انرژی مورد نیاز برای جذب آب از
خاک را بر اساس اطالعات منحنی مشخصه آب خاک،SWC3 ،
محاسبه میکند.
از طرفی ( Van Lier et al., (2006بر اساس الگوریتم توسعه
یافته توسط ( Van Dam and Feddes, (2000یک روش عددی
برای حل معادلهی ریچاردز ارائه کردند تا بهصورت مستقیم
خصوصیات خاک و گیاه را در محاسبه فراهمی آب دخیل نمایند.
این روش هدایت هیدرولیکی غیراشباع خاک را مهمترین عامل
در توان خاک برای فراهمسازی آب برای گیاه در نظر میگیرد و
بر اساس آن پتانسیل کرشهف ،Mh40 ،را بهعنوان تابعی از
خصوصیات هیدرولیکی خاک و شاخصی از فراهمی آب برای گیاه
تعریف میکند (رابطه .)VanLier et al., 2006( )4
دو مالک  EIو  Mh0توان خاک را برای فراهمی آب برای
گیاه لحاظ میکنند و همین عامل مهمی است که تفاوت
ساختاری قابل توجهی با سایر روشها ایجاد میکند .به عبارت
دیگر ،مفاهیم  LLWRو  IWCبا وجود دادههای مورد نیاز و
پیچیدگیهایی که نسبت به  CPAWدارند ،اما ویژگیهای خاک
و گیاه را برای تعیین و تعریف حدود آستانه ،در نظر نمیگیرند.
مفاهیم  Mh0و  EIکامال متکی به ویژگیهای خاک هستند .بهعالوه
 EIبا توجه به اینکه مفهوم انرژی را در خود جای داده است و
میانگین وزنی انرژی الزم برای استخراج آب از خاک را محاسبه
میکند ،تا حدودی توان گیاهان را برای جذب آب مد نظر قرار
میدهد .همچنین  Mh0بر این فرض استوار است که فراهمی آب
تابع مستقیمی از توان انتقال آب از نواحی مختلف خاک به سمت
ریشه است و از این نظر میتواند بدون اینکه موجب خطا شود ،به
صورت مستقل از گیاه تعیین و محاسبه گردد.
در مفاهیم مختلف فراهمی آب از جمله  EIو  Mh0ضریب
رطوبتی  FCنقش تعیین کنندهای دارد .این در حالی است که
مشاهدات نشان میدهد شروع جذب آب توسط گیاهان مختلف و
در خاکهای متفاوت در رطوبتهای بیشتر از  FCهم رخ میدهد
و برخی محققین درباره استفاده از آن به عنوان حد باالی فراهمی
1 - Integral Water Capacity
2 - Integral Energy
3 - Soil water characteristic curve

آب تردید دارند ( .)Van Lier, 2017بهعالوه در رابطه با نحوه
تعیین و بهکارگیری مفهوم  FCنیز اختالف نظرهای فراوانی وجود
دارد (ر.ک ;Nachabi, 1998; Twarakavi et al., 2009
;Assouline and Or, 2014; Armindo and Wendroth, 2016
 .)Van Lier and Wendroth, 2016; Van Lier, 2017برای

یکسانسازی مفهوم  ،FCیک روش بر پایه مفاهیم فیزیکی ارائه و
مفهوم بازنگری شده ظرفیت مزرعه ،RFC5 ،معرفی شده است
( )Assouline and Or, 2014که در این پژوهش به عنوان یکی از
معیارهای تعیین  FCمد نظر قرار گرفت.
اهداف این پژوهش بهترتیب عبارتاند از؛ الف) محاسبه
مقادیر مالکهای  Mh0و  EIو  CPAWبرای دامنهای از خاکهای
با ویژگیهای مختلف ب) بررسی همبستگی هریک از مالکهای
مذکور با خصوصیات فیزیکی و هیدرولیکی خاک بهمنظور تعیین
قابلیت استفاده از آنها به عنوان یک شاخص مدیریتی خاک.

مواد و روشها
 72نمونه خاک با دامنه وسیعی از توزیع اندازهای ذرات اولیه و
ثانویه از بانک اطالعاتی  UNSODAانتخاب گردید ( Nemes et
 .)al., 2001در این خاکها توزیع اندازهای ذرات اولیه با روش
) )Gee and Or, 2002و منحنی مشخصه آب خاک با استفاده از
دستگاههای جعبه شن و صفحات تحت فشار اندازهگیری شده
است .مدل منحنی رطوبتی )( Van Genuchten (1980رابطه
شماره  )3بر دادههای تجربی برازش و پارامترهای  θr ،α ،nو θs
بهدست آمد .منحنی هدایت هیدرولیکی خاک نیز بر اساس مدل
 )Mualem, 1986( van Genuchten- Mualemو با استفاده از نرم
افزار  RETCبرآورد گردید (.)van Genuchten et al., 1991
مقدار  EIبر حسب ( ،)J/kgمطابق با روش ( Minasny and
 )Mc Bratney, 2003با استفاده از رابطهی ( )1محاسبه گردید.
(رابطه )1
 i ,  f   1 i ( )d .



f

i   f

I

E

 θiرطوبت حجمی ظرفیت مزرعه θF ،رطوبت حجمی تحت
مکش  1500کیلوپاسکال و ) ψ(θمکش ماتریک نظیر هر رطوبت
مشخص بر حسب کیلوپاسکال است .به دلیل اختالف نظر در
رابطه با حد باالی فراهمی آب ( ;Van Lier et al., 2017
 )Meskini-Vishkaee et al., 2018عالوه بر تعیین انرژی جمعی
در دامنه  FCتا  ،PWPدر این مطالعه  EIبرای خارج از این
محدوده نیز محاسبه شد.
رطوبت ظرفیت مزرعه بر اساس دو تعریف رایج :مکش 100
4 - Kirchhoff Potential
5 - Revisited Field Capacity
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سانتیمتر ( ،FC100 ،)Nemes et al., 2011و مکش  330سانتی-
متر ( ،FC330 ،)Colman, 1947; Kirkham, 2014و همچنین بر
اساس  ( )Assouline and Or, 2014( RFCرابطه  )2که برابر با
رطوبت خاک در مکش ،ѱFC ،است نیز محاسبه شد.

1 n  1 (1 2 n ) / n
(
)
(رابطه )2
 n
 αو  nپارامترهای مدل منحنی مشخصه آب خاک ( van
 ( )Genuchten, 1980رابطه  )3هستند.
θs -θr
θ = θr +
(رابطه )3
1
] [1-
FC 

n

s  r

1  (h) 

1

n 1 n 



] [1+(αh)n

  r 

 rو  Sبهترتیب رطوبت حجمی باقیمانده و اشباع
( h ،)cm3cm-3مکش ماتریک خاک ( ( 1 )  ،)cmو

n

cm

پارامترهای شکل منحنی مشخصه آب خاک هستند.
 Mh0مطابق با رابطه ( )4و بر اساس روش ( VanLier et
 )al., 2006محاسبه گردید.
h

  K (h)dh

(رابطه )4

h0

h0

M

 Mh0پتانسیل کرشهف ( )m2.d-1و ) K(hتابع هدایت
هیدرولیکی غیر اشباع خاک ( )m.d-1است.

يافتهها
شکل ( )1پراکندگی دادههای توزیع اندازه ذرات اولیه  72خاک
مورد مطالعه را نشان میدهد .جرم مخصوص ظاهری و پارامترهای
معادله منحنی مشخصه آب خاک ( )van Genochten, 1980به
همراه درصد ذرات رس و شن خاک و  ψFCنیز در جدول ( )1آمده
است.
بافت خاکها از سبک تا سنگین ،مقادیر  nاز  1تا  8/48و
مقادیر  αاز  0/004تا  ) 1 ( 0/09و مقادیر  mاز  0/02تا 0/88
cm

متغیر بوده که مبین تنوع نسبی خاکهای مورد مطالعه است.
شکل ( )2تغییرات پارامتر  nرا در برابر جرم مخصوص ظاهری
و درصد رس +سیلت خاکهای مورد مطالعه نشان میدهد .به ترتیب
همبستگی مثبت و منفی بین پارامتر  nو جرم مخصوص ظاهری و
درصد رس +سیلت خاک برقرار است .پارامتر  nبه عنوان شاخص
خصوصیات ساختمانی و هیدرولیکی است .تفاوت در ساختمان یا
توزیع اندازهای منافذ خاک ازجمله عواملی هستند که موجب کاهش
ضریب تعیین در منحنی تغییرات پارامتر  nبا درصد رس+سیلت
خاک میشوند ( )Dexter et al., 2004و احتماال اگر بخش وابسته به
بافت  SWCبهصورت مستقل ترسیم و پارامتر  nتنها برای این بخش
تعیین گردد مقدار  R2حاصل از منحنی تغییرات این پارامتر و درصد
رس+سیلت افزایش مییابد.

توزيع اندازه ذرات اوليه مجموعه خاکهای مورد مطالعه

80
60
40
20
1

0.1

قطر ذرات (ميلیمتر)

0.01

فراوانی اندازه ذرات (درصد)

100

0
0.001

شکل -1پراکندگی توزيع اندازه ذرات اوليه  72نمونه خاک انتخاب شده از بانک اطالعاتی UNSODA

شکل  -1تغييرات پارامتر  nمنحنی مشخصه رطوبتی ( رابطه  )3با  )aجرم مخصوص ظاهری و  )bدرصد رس+سيلت خاک در  72نمونه خاک مورد مطالعه( .تعداد
مشاهدات=)N
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درصد شن
97/5
97/9
87/2
93/2
95/2
89/2
91/6
92/3
93/4
94/8
88/5
89/1
92
88/1
90/9
91/3
89/5
90/5
91/5
91/6
96/9
93/7
91/9
95
92/1
98
91/9
90/9
79/1
85/2
84
87/5
85/2
83/8
85/9
84/5
85/2
85/2
85
88/8
84/3
71
76/3
75/4
63/1
41/3
49/7
47/9
47/6
44/2
45/7
44/9
34/1
7
5/6
3/8
12
21
26
12
22/5
34/8
32/9
51/3
62/6
63/5
1/6
8/4
48/8
43/1
36/3
37/2

جدول  -1بافت ،جرم مخصوص ظاهری ،ضرايب مدل ونگنوختن و مکش نظير ظرفيت مزرعه در  72خاک مطالعه شده
درصد رس
)ρb (kg.cm-3
)θs (m3.m-3
)θr (m3.m-3
m
n
)α (cm-1
19/8
1560
0/31
0/08 0/72 3/51
0/090
0/01
65/1
1520
0/30
0/02 0/59 2/45
0/035
1/2
77/8
1500
0/48
0/16 0/68 3/16
0/024
2/9
71/7
1770
0/36
0 0/79 4/81
0/021
2/9
60/3
1590
0/37
0 0/79 4/74
0/025
2/9
97/8
1580
0/46
0/09 0/53 2/14
0/027
4/8
97/8
1430
0/46
0/09 0/53 2/14
0/027
3/3
76
1540
0/36
0 0/79 4/77
0/020
3/5
50/5
1710
0/35
0/16 0/88 8/01
0/025
3/6
47/4
1820
0/35
0/16 0/88 8/14
0/027
1/1
49
1590
0/40
0/16 0/80 5/11
0/030
3/7
63/4
1530
0/40
0 0/76 4/17
0/026
4/5
58/7
1850
0/37
0 0/88 8/48
0/022
3/5
103/8
1540
0/42
0 0/78 4/60
0/015
3/0
203/9
1480
0/42
0 0/52 2/10
0/013
2/8
79/4
1610
0/39
0/16 0/80 4/98
0/019
2/4
71/4
1550
0/39
0/16 0/73 3/70
0/024
3/1
98/5
1700
0/38
0/09 0/73 3/67
0/018
4/7
126
1490
0/34
0/11 0/68 3/09
0/015
4/9
140/2
1580
0/37
0/13 0/62 2/62
0/016
0/3
50
1540
0/24
0/07 0/78 4/63
0/031
0/3
200/1
1420
0/35
0/02 0/44 1/79
0/016
3/5
61
1610
0/38
0/11 0/78 4/56
0/025
2/9
73
1590
0/38
0 0/41 1/70
0/048
2/6
143/3
1440
0/33
0/01 0/39 1/64
0/026
1/8
45/6
1600
0/38
0/08 0/68 3/10
0/042
1/0
439/8
1410
0/58
0/12 0/02 1/02
0/141
2/9
89/2
1470
0/43
0/03 0/69 3/19
0/021
2/7
60/6
1520
0/35
0/11 0/51 2/05
0/045
7/9
80/2
1560
0/31
0 0/66 2/97
0/025
10/5
80/2
1500
0/31
0 0/66 2/97
0/025
10/1
80/2
1530
0/31
0 0/66 2/97
0/025
8/6
128/6
1490
0/27
0 0/57 2/30
0/019
5/5
39/3
1680
0/34
0/16 0/88 8/45
0/027
10/4
115/7
1560
0/48
0 0/29 1/42
0/042
5/0
103/2
1610
0/42
0 0/71 3/43
0/017
4/4
138/8
1580
0/51
0 0/56 2/28
0/018
4/7
107/4
1420
0/48
0/13 0/82 5/43
0/013
5/8
113/7
1700
0/37
0/09 0/70 3/37
0/016
5/6
91/9
1360
0/42
0/09 0/77 4/41
0/017
6/6
175
1600
0/36
0/04 0/58 2/37
0/014
2/9
91/9
1450
0/40
0 0/22 1/29
0/068
6/8
192/7
1540
0/34
0/16 0/65 2/90
0/010
10/5
157/1
1550
0/33
0/16 0/57 2/34
0/015
8/3
95/4
1480
0/26
0/16 0/39 1/65
0/038
18/9
257/1
1590
0/39
0/11 0/69 3/19
0/007
14/0
494/2
1510
0/40
0/14 0/38 1/61
0/008
19/5
200
1430
0/54
0/16 0/32 1/46
0/023
16/5
182/2
1500
0/51
0/16 0/32 1/48
0/025
16/3
226/6
1580
0/48
0/16 0/29 1/42
0/021
16/3
261
1470
0/43
0/11 0/23 1/30
0/023
8/7
250/7
1530
0/32
0/10 0/23 1/29
0/025
7/9
158/1
1510
0/41
0/16 0/42 1/71
0/022
19/8
683/7
1560
0/46
0/13 0/46 1/87
0/004
19/1
404/2
1440
0/52
0/15 0/17 1/21
0/019
15/4
258/3
1520
0/50
0/15 0/16 1/19
0/033
17/0
318/6
1480
0/44
0/08 0/38 1/60
0/012
9/0
361/8
1500
0/44
0/07 0/41 1/70
0/010
10/0
425/3
1430
0/43
0/07 0/36 1/56
0/009
10/0
462/2
1470
0/49
0/10 0/38 1/62
0/008
12/0
1062
1590
0/41
0 0/29 1/41
0/005
11/5
898/4
1490
0/40
0/06 0/38 1/61
0/004
10/5
419/2
1550
0/44
0/16 0/40 1/66
0/009
16/4
237/8
1470
0/42
0/16 0/44 1/80
0/014
25/9
243
1500
0/36
0/16 0/45 1/81
0/013
22/6
116/8
1540
0/43
0/16 0/48 1/93
0/025
20/0
537/9
1510
0/59
0/14 0/17 1/20
0/015
11/4
283/6
1560
0/43
0/16 0/26 1/34
0/020
27/6
731
1610
0/49
0/14 0/10 1/11
0/017
40/6
520/6
1490
0/56
0/12 0/04 1/04
0/054
47/3
731
1570
0/49
0/14 0/10 1/11
0/017
54/4
280/8
1540
0/40
0/16 0/08 1/09
0/054
49/8

)ψFC (cm
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فراهمی آب مفهومی است که از اغلب خصوصیات خاک
تاثیر میپذیرد و در نتیجه برای تعیین حدود آستانه در آن توجه
به خصوصیات خاک اهمیت دارد .بهعالوه باید به صورت مستقیم
یا غیرمستقیم خصوصیات گیاه به عنوان عامل جذب کننده در

تعیین فراهمی آب مد نظر قرار گیرد.
شکل ( )3منحنی تغییرات  FCرا بر اساس سه تعریف
متفاوت آن در مقابل پارامتر ( nبه عنوان نمایندهای از ویژگی های
هیدرولیکی خاک) نشان میدهد.

شکل  -2تغييرات رطوبت ظرفيت مزرعه ( )RFC ،FC330 ،FC100در برابر پارامتر  nخاکهای مورد مطالعه

مشاهده میشود که با افزایش مقدار  ،nرطوبت  FCبراساس
هر سه تعریف کم میشود .ضرایب  R2نشان میدهد تغییرات
رطوبت ظرفیت مزرعه خاکهای انتخابی از روند یکنواخت و ثابتی
پیروی نمیکند (شکلهای  a-3و  .)b-3بخشی از این
غیریکنواختی به تفاوت روشهای  FC100و  FC330و بخشی از آن
به تنوع ویژگیهای خاکها مربوط است .نکته قابل توجه این است
که تعدادی از خاکها تحت مکش  100و  330سانتیمتر رطوبتی
نزدیک به صفر دارند که این نشان میدهد نمیتوان در همهی
خاکها از این حدود رطوبتی به عنوان حد باالی فراهمی آب بهره
برد .شکلهای ( )3-cو ( )3-dبه ترتیب تغییرات مکش ماتریک و
رطوبت نظیر  RFCرا با پارامتر  nمنحنی مشخصه آب خاک نشان
میدهند .مکش معادل رطوبت ظرفیت مزرعه تابعی از دو پارامتر
 nو  αاست (رابطه  )2و براین اساس همبستگی قوی بین پارامتر
 nو مکش نظیر  RFCمورد انتظار است .اما تفاوت در ساختمان
در بین خاکهای مختلف (بخصوص از نظر کمیت  (αسبب شده
است تا همبستگی قوی مشاهده نگردد .منحنیهای شکل ()3
نشان میدهند که مفهوم  FCعلیرغم توصیف یک وضعیت

هیدرولوژیکی مهم در خاک در برخی موارد کارایی الزم را به
عنوان حد باالی فراهمی آب ندارد .بهتر است حد باالی فراهمی
آب به صورت تجربی و بر اساس توانایی هر گیاه برای جذب آب
انجام شود (.)Van Lier, 2017
شکل ( )4تغییرات  CPAWمحاسبه شده بر اساس ،FC100
 FC330و  RFCرا در برابر پارامتر  nمنحنی مشخصه آب خاک
نشان میدهد .اختالف بین  CPAWFC100و  CPAWFC330در
مقادیر  nبرابر با  2تا  4قابل مالحظه است که معمو ًال مربوط به
خاکهای با بافت متوسط است .در واقع در خاکهای سنگین
بافت و سبک بافت اختالف بین  CPAWFC100و CPAWFC330
کمتر است .اما مشاهده میشود که با بهکارگیری  ،RFCبه عنوان
حد باالی  ،CPAWشیب تغییرات منحنی بسیار کمتر از دو حالت
قبلی ( CPAWFC100و  )CPAWFC330شده است .بهعبارت دیگر،
دامنه تغیرات  CPAWRFCبین خاکها بسیار کمتر از
 CPAWFC100و  CPAWFC330است.
شکل ( )4-cنشان می دهد اگر  RFCبه عنوان حد باالی
 CPAWدر نظر گرفته شود ،همبستگی بین  CPAWو عامل  nو
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نیز تنوع مقادیر  CPAWکاهش می یابد .استفاده از  FC100و
 FC330به عنوان حد باالی فراهمی آب موجب میشود تفاوت در
مقادیر  CPAWبین خاکهای مختلف بهتر نمایان شود (شکل-
های ( )4-aو ( ))4-bو در این حالت میتوان از  CPAWبه عنوان
یک شاخص بهتری از وضعیت خاک بهره برد .اما توجه به این
نکته مهم است که بر اساس اطالعات موجود در شکل ( )4نتیجه-
گیری درباره صحت نتایج  CPAWبرای تبیین فراهمی واقعی آب

برای گیاه به راحتی امکانپذیر نیست و نیاز به تحلیل بیشتری
است.
انرژی جمعی ( )EIبرای خاکهای مورد مطالعه در سه
حالت (محدودهی  FCتا  ،PWPکل دامنهی  SWCو محدودهی
رطوبت اشباع ( )θsتا  )FCبه عنوان تابعی از پارامتر  nدر شکل
( )5نشان داده شده است.

شکل  -4تغييرات  CPAWدر برابر پارامتر  nدر سه حالت از رطوبت ظرفيت مزرعه (در مکشهای ماتريک  100و  330سانتیمتر و )RFC

شکل  -5تغييرات  EIبا پارامتر  nخاکهای مورد مطالعه )a :دامنه  FCتا ( PWPمکش ظرفيت مزرعه در خاکهای سبک بافت برابر با  100و در خاکهای سنگين
بافت برابر با  330سانتیمتر در نظر گرفته شد) )b ،کل دامنه  )c ، SWCدامنه  θsتا  )d ،FCدامنه  RFCتا ( PWPتعداد مشاهدات=)N

شکل ( )5-aتغییرات  EIرا با پارامتر  nمنحنی مشخصه آب
خاک در دامنه  FCتا  PWPنشان میدهد .با افزایش  ،nانرژی
جمعی بهصورت نمایی کاهش مییابد که نشان میدهد تا حدودی
در خاکهای سبک بافت برای جذب رطوبت موجود در دامنه FC
تا  PWPانرژی کمتری الزم است .نحوه انتخاب حدود آستانه در
تعیین  EIو در صحت مقدار محاسبه شدهی فراهمی آب تعیین
کننده است و باید با توجه به خصوصیات خاک اقدام به تعیین حد
باال و پایین  EIنمود .بهعبارتی تعیین اینکه گیاه در چه رطوبتی

شروع به جذب آب از خاک میکند و در چه رطوبتی جذب آب از
خاک متوقف میشود باید با توجه به خصوصیات فیزیکی و
ساختمانی خاک و نیز ویژگی های گیاه انجام گیرد .شکلهای (-b
 )5و ( )5-cبهترتیب تغییرات  EIرا در برابر  nدر کل دامنه SWC
و در دامنه  θsتا  FCنشان میدهد .روند کاهش انرژی مورد نیاز
برای جذب آب در خاکهای سبکبافت در این دو محدوده نیز
قابل مشاهده است (شکلهای  5-bو  ،)5-cاما پراکندگی دادهها
نسبت به محدوده  FCتا ( PWPشکل  )5-aافزایش پیدا کرده
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است .شکل ( )5-dتغییرات  EIرا در برابر  nو در دامنه  FCتا
 PWPنشان میدهد ،با این تفاوت که در آن از  RFCاستفاده شده
است .مشخص است که در این حالت پراکندگی دادهها کاهش
یافته است .بنابراین با تعیین حد باالی  EIبر اساس  RFCبه جای
انتخاب سلیقهای آن یعنی  FC100یا Groenevelt et al. ( FC330
 )2001; Minasny and McBratney 2003تفاوت بین خاکها به
صورت مناسبتری تبیین گشته است .احتماالً به دلیل اصالح حد
باالی فراهمی آب است که نتایج حاصل از روش  EIدارای
همبستگی بیشتری با پارامتر  nمنحنی مشخصه آب خاک شده و
نمایانگر بهتری از تنوع خاک میباشد .بنابراین عالوه بر اینکه
مفهوم  EIمیتواند به عنوان شاخص قابل قبولی از فراهمی آب
مورد استفاده قرار گیرد ،میتواند به عنوان یک شاخص مناسب
برای مقایسه و تمایز خاکها به کار رود.
شکل ( )6تغییرات پتانسیل کرشهف ( )Mh0را با پارامتر n
منحنی مشخصه آب خاک نشان میدهد Mh0 .بر اساس اطالعات
حاصل از منحنی هدایت هیدرولیکی غیراشباع در دامنه مکش-
های حدود صفر تا  FCمحاسبه شد .در این مرحله برای محاسبه
 Mh0از  RFCبه عنوان حد باالی فراهمی آب استفاده گردید.
همبستگی نسبتاً قوی بین مقادیر  Mh0و پارامتر  nموید تغییرات
همنواخت این دو عامل است (شکل  .)6مقایسه نمودار شکل ()6
و نمودار نظیر آن درشکل ( )4-cمیتواند موید این واقعیت باشد
که این مفهوم احتماال نسبت به مفهوم  ،CPAWتفاوت خاکهای
مختلف را بهتر تبیین میکند.
مقایسه شکلهای ( )5-dو ( )6نشان میدهد که در مفاهیم
 EIو  Mh0در صورت استفاده از  RFCبه عنوان حد باالیی ،قابلیت

آنها در بیان تفاوت خاکها ارتقا پیدا میکند و میتوانند از این
لحاظ جایگزین  CPAWشوند .اما برای محاسبه مقادیر صحیح
فراهمی آب به تحلیلها و بررسیهای بیشتری نیاز است.
در مفهوم پتانسیل کرشهف ،فراهمی آب برای گیاه بر اساس
توان انتقال آب توسط خاک در مکشهای ماتریک مختلف
محاسبه میشود ( )VanLier et al., 2006و این در حالی است
که انرژی جمعی بر اساس توان آزادسازی آب استوار است
( .)Minasny and McBratney, 2003باوجود اختالف مفهومی
این دو روش ،مشاهده می شود که تفاوت خاکها و فراهمی آب
در هردو ( )Mho, EIهم سو است و خاکهای سبک بافت دارای
سهلترین فراهمی آب هستند (شکلهای  5و .)6
شکل ( )7تغییرات  CPAWدر برابر  EIرا (در سه حالت
 FC330 ،FC100و  )RFCنشان میدهد .همبستگی معنی داری بین
دو مالک وجود ندارد .جالب توجه است که هر دو مالک  EIو
 CPAWفراهمی آب گیاه را در دامنه رطوبت  FCو  PWPدر نظر
میگیرند اما با توجه به اینکه در محاسبه  EIشیب  SWCمورد
توجه قرار میگیرد ،نتایج آن کامال متفاوت از روش  CPAWاست.
هرچند اساس ًا  CPAWبیانگر مقدار ( )m3.m-3و  EIبیانگر سهولت
فراهمی آب ( )J.kg-1هستند و از این نظر همخوانی عددی ندارند،
اما انتظار بر این است که تغییرات این دو مالک در یک جهت
معین رخ داده و با افزایش  ،CPAWمقدار  EIهم با نسبتهای
مختلف کاهش یابد .این در هر حالی است که ،نتایج حاصل از این
دو روش هیچگونه سمت و سوی مشترکی ندارند و نکته مهمی
که از آن استنتاج میشود این است که احتماال حداقل یکی از این
روشها منجر به برآورد غلط میشوند.

شکل  -6تغييرات لگاريتم پتانسيل کرشهف در برابر پارامتر  nمنحنی مشخصه آب خاک
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شکل  -7تغييرات مقادير  EIبه عنوان تابعی از مقادير CPAW

شکل ( )8تغییرات  CPAWدر برابر  Mh0را نشان میدهد.
عدم وجود همبستگی بین نتایج حاصل از دو روش به چشم می-
خورد و نحوه تغییرات مالکهای  Mh0و  CPAWدر برابر یکدیگر
روند مشخصی ندارد .احتماال تفاوتهای ساختاری دو روش و
اینکه مفهوم  Mh0بر خالف  CPAWخصوصیات فیزیکی و
هیدرولیکی خاک را هم در نظر میگیرد ،موجب پراکندگی دادهها
شده است.

مقایسه شکلهای ( )7و ( )8در کنار پیشفرض موجود در
رابطه با نقصهای ساختاری و مفهومی مالک  CPAWتردیدها را
در رابطه با توانایی این مالک برای تعیین فراهمی آب افزایش
میدهد.
شکل ( )9تغییرات  Mh0در برابر  EIرا نشان میدهد .احتماال
تفاوتهای ساختاری بین  Mh0و  EIاز نظر تعریف مفهوم فراهمی
آب سبب عدم همبستگی قوی بین این دو عامل میگردد .با این
وجود ،به نظر میرسد که نتایج حاصل از دو روش از دو نظر سمت
و سویی مشابه دارند؛  -1روند تغییرات نتایج حاصل از این دو
مالک از الگوی باثباتتری نسبت به نتایج مربوط به CPAW
(شکلهای ( )7و ( ))8برخوردار است و  -2همبستگی منفی بین
 Mh0و  EIبرقرار است و هرچه مقدار  Mh0بیشتر شود انرژی الزم
برای جذب آب از خاک توسط گیاه در  EIکاهش مییابد.

نتيجهگيری

شکل  -8تغييرات مقادير  Mh0به عنوان تابعی از مقادير CPAW

شکل  -9تغييرات دو مفهوم  EIبه عنوان تابعی از  Mh0در تعدادی از
نمونههای خاک مورد مطالعه (تعداد مشاهدات=)N

در این پژوهش به منظور ارزیابی و مقایسه مالکهای برآورد
فراهمی آّب برای گیاه ،در دامنه وسیعی از انواع خاکها مقادیر
مربوطه محاسبه گردید .نتایج نشان داد که همبستگی معنیداری
بین  CPAWبا  EIو  Mh0وجود ندارد .در مقابل همبستگی معنی-
دار ولی ضعیف بین  EIو  Mh0مبین همسانی نسبی ولی کم آنها
در تبیین فراهمی آب است .به طور کلی به نظر میرسد برای
طیف خاکهای بررسی شده مالکهای مختلف فراهمی آب
محاسبه شده تا حدودی مستقل از هم بوده و برای تعیین بهترین
مالک نیاز به ارزیابی آنها در شرایط کشت گیاهان مختلف باشد.
یکی از دالیل عدم همخوانی و روند یکسان این مالکها میتواند
یکسان نبودن حدود باال و پایین رطوبت قابل استفاده در این
مفاهیم باشد .البته تفاوت اساسی در فرضییات استفاده شده در
هر کدام از مالکها نیز میتواند یکی دیگر از دالیل عدم
همبستگی بین این مالکها باشد .با توجه به اینکه هر کدام از این
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 به نظر میرسد.مستقل بودن مالکهای مورد بررسی باشد
مالکهای فراهمی آب باید با توجه به ویژگیهای هر گیاه تعریف
و تعیین شوند و فراهمی آب با هر مالکی که محاسبه و یا برآورد
گردد نمیتواند یک مفهوم انتزاعی و یک ویژگی ثابت از یک خاک
 هر چند شاید بتواند به عنوان یکی از معیارهای کیفیت.باشد
.خاک بهکار گرفته شود
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مالک ها بنا بر تجربه و دانش گروهی از محققین پیشنهاد شده
 احتماالً دخیل کردن ویژگیهای گیاهان در محاسبه هر،است
.کدام از این مالکها منجر به افزایش همبستگی بین آنها گردد
 معادله منحنی رطوبتی بهعنوان یک عاملn در این مطالعه پارامتر
برای دستهبندی خاکها و روش معلم برای برآورد منحنی هدایت
 خطاهای مستتر در این.هیدرولیکی خاکها استفاده گردید
برازش و برآورد می تواند یکی دیگر از دالیل احتمالی مجزا و
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