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چ کی د ه
يدهد
معموًالًال حركت آب در خاك و در منطقه ريشه گياه در شرايطي رخ م 
كه خاك حالت غيراشباع دارد .از جمله خواص این بخش ميتوان به منحني
رطوبتي خاك اشاره كرد که ب يار

شه  ميقتسم يا و
کم رک ی د ا نآ ن زز ززز رو 

ي وقتگیر و هزینه
غيرمستقيم استفاده میشود .اندازهگيري مستقيم اين ويژگ 
بر میباشد ،بنابراين روشهاي غيرمستقيم مانند استفاده از توابع انتقالي خاك
يا  PTFsمورد توجه قرارگرفته است .در این پژوهش تالش شده اس اب ت   
در نظر گرفتن ذرات آهک به عنوان جزء مستقل در خ یتبوطر ینحنم کا    
خاک با استفاده از توابع انتقالی تع یی ن گردد .به همين منظور 05 ،نمونه خاك
از خاكهاي آهکی شهرستان گرمسار به صورت تص يدرگ باختنا يفدا د    .
فراواني نسبي ذرات خاک ،ج مر

ک ب ناونع ه   
اظ هژيو ه صرد و ير د      آهک ک

ویژگیهای زوديافت و منحني رطوبتي در مكشهاي ،3 00 ، 100 ،05 ، 33 ،0
 5 00و  15 00كيلوپاسكال به عنوان ویژگیهای ديريافت مدنظر قرارگرفتند.
نتايج حاصله نشان داد كه مقدار آهک به عنوان مهمترین پ رد لقتسم رتمارا   
شه زا شیب یا   
توابع انتقالي خاكهای آهکی بیشترین تأثثیر را در مکش ش

300

کیلوپاسکال ونیز بر مقدار رطوبت باقی مانده خاک میگذارد.
كه يا
کلمات كليدي :توابع انتق اخ ،كاخ يلا ككك ككك

Abstract
Usually water movement in the soil and in the plant root
zone occurs when the soil is unsaturated mode. Among
the properties of the soil water retention curve can be
noted that the direct and indirect techniques used for
quantifying it. Direct measurements of these properties is
time-consuming and costly, so indirect methods such as
the use of Pedo Transfer functions or PTFs soil is
considered. The objective of this study was determined
effect of lime in water retention curve with the use of
PTFs. Consequently, chosen 50 limy soil samples
randomly from Garmsar. Particle size distribution, bulk
density and calcium carbonate were used to establish
PTFs at tensions of 0, 33, 50, 100, 300, 500 and 1500
kPa. The results indicated that the lime content appeared
to be the most important dominant parameters to predict
the water retention curve in PTFs. It also indicated that
soil with lime increases water retention at matric
potentials of 300, 500, and 1500 kPa.
Keywords: Garmsar Calcareous soils, Pedo-Transfer
functions, Soil retention curve
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رطوبتي خاك.
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مقدمه و کلیات

يگيرد .توابع انتقالی خاک بر
رگرسيوني صورت م 

استفاده مطلوب و پایدار از منابع تولید (آب و خاک)

اساس اینکه چگونه پی ریزی شدهاند ،تقس می بندی

در شرایطی امکان پذیر میشود که اطالعات ملی از

یشوند .توابعی که بر اساس کالس بافت خاک گروه
م

کها از مواد
ویژگیهای آنها بدست آید .ویژگیهای خا 

بندی شدهاند توابع انتقالی کالسی و توابعی که با

مادری و نیز انباشتهها و تغ یی رات ثانویه آنها ناشی

استفاده از فراوانی نسبی ذرات خاک ویا سایر

یشود .در مناطق خشک و نیمه خشک ،کمبود آب
م

اطالعات پایهای مانند جرم ویژهی ظاهری پایه

و تبخیر زیاد همواره باعث انباشته شدن مواد در خاک
یشود .آهک یکی از عمدهترین مواد انباشته شده در
م

گذاری شدهاند ،توابع انتقالی پیوسته نام دارند
) Wosten, 1997و  .)Wosten et al, 2001استفاده از

خاکهای این نواحی از جمله ایران است که به منظور

این توابع امروزه کاربرد زیادی دارد بنابراین محققین

تع یی ن اثرات آن در خاک ،الزم است برخی ویژگیهای

ینمایند توابعی با دقت باالتر و قابلیت کاربرد
تالش م 

این خاکها مورد بررسی قرارگیرد .از جمله این

بیشتر اشتقاق نمایند .هر چند که ایجاد  PTFsدر

یها ،خواص هيدرولي يك و پارامترهاي مربوط به
ویژگ 

مقایسه با اندازه گیری مستق می بسیار ساده است اما

آن است که رطوبت و هدايت هيدرولي يك خاك در

انتخاب متغیرهای ورودی و ترجیح آنها نسبت به

مختلف را بيان كرده و

یکدیگر از چالشهای اساسی در توسعه توایع انتقالی

يهاي نظير توزيع اندازه منافذ ،تخلخل كل،
ويژگ 

است ( .)Wosten et al., 2001پیش بینی صحیح این

يدهند .براي
زهكشي ،تهويه و نفوذ سطحي را نشان م 

توابع وابسته به مجموعه دادههایی است که برای

یها از روشهاي مستقيم و
تع یی ن این ویژگ 

اشتقاق آنها استفاده میشود ( Schaap and Leij,

يگردد .اندازهگيري مستقيم آنها
غيرمستقيم استفاده م 

 .)1998bتا کنون پارامترهای متعددی برای تخمین

هم در مزرعه و هم در آزمايشگاه مستلزم صرف وقت

منحنی رطوبتی از  PTFها مورد استفاده قرار گرفتهاند

پتانسيلهاي ماتر كي

و هزينه زيادي بوده و به دليل تغييرپذيري زماني و

که عبارتند از :بافت خاک ،ماده آلی ،جرم مخصوص

يطلبد .بنابراين
يهاي فراواني را م 
مكاني ،نمونهبردار 

ظاهری خاک ،شکل و اندازه خاک دانهها و ظرفیت

شهاي غيرمستقيم كه ارزان ،سريع و قابل دسترس
رو 

تبادل کاتیونی خاک .واضح است که یک  PTFایجاد

يباشند ،در سالهاي اخير مورد توجه قرار گرفتهاند.
م

یباشد .بنابراین
شده مناسب برای تمامی خاکها نم 

شهاي غيرمستقيم ،استفاده از نمونهاي
از ر و 

یهای
نیاز به یافتن فرمولهایی که مطابق ویژگ 

رگرسيوني موسوم به توابع انتقالي خاك يا PTFs

یر س د
پدولوژیکی یک منطقه باشند ضروری به نظر م 

يكي

يباشند .توابع انتقالي ،توابعي هستند كه تخمين
م

( .)Ghorbani Dashtaki et al,2010دهه  90میالدی

خاك را با استفاده از

را میتوان اوج کاربرد توابع انتقالی دانست که همراه

يهاي هيدرولي يك
ويژگ 

خصوصيات مختلف پايهاي و اطالعات موجود خاك
يسازند .در حالت كلي ،اين توابع برآورد
م مك ن م 
يهاي
يهاي ديريافت خاك از ويژگ 
كننده ويژگ 
يباشند كه اين برآورد توسط معادالت
زوديافت آن م 

با پیشرفتهای چشمگیر در استفاده از این توابع بوده
است .پس از دهه  90کاربرد توابع انتقالی که از
آمر كي ا و اروپا شروع شده بود به آمر كي اي جنوبي،
استراليا و ديگر نقاط دنيا از جمله ايران كشيده شد .از

اشتقاق توابع انتقالی در خاکهای آهکی7 ...

جمله مطالعاتي كه در این زمینه در ایران صورت

شهر در موقعیت  35و  31درجه عرض شمالی و 52

گرفته است ،میتوان به پژوهش انجام شده توسط

و  19درجه طول شرقی به مساحت  33هزار هکتار

قرباني و هما يي ( ) 81 31اشاره کرد که توابع انتقالي

واقع شده است .از نظر تیپ اراضی این منطقه جزء

براي برآورد منحني رطوبتي و پارامترهاي معادالت

دشتهای آبرفتی دامنهای میباشد که در مطالعات

وانگنوختن و وانگنوختن ـ معلم را تع یی ن نمودند.

نیمه تفصیلی تحت عنوان آبرفتهای رودخانهای

( ) 81 31نيز طي پژوهشي بر

بادبزنی شکل سنگریزهدار بیان شده است .خاکهای

روي  72نمونه از سري خاكهاي آهکی منطقه كرج

این منطقه در راسته خاکهای مناطق خشک

با بافت لوم نشان دادند كه توابع انتقالي خاك در

) )Aridisolsواقع شدهاند .پس از آماده سازی

تهاي معادل در مكشهاي صفر، 10 ،
برآورد رطوب 

نمونههای خاک در آزمایشگاه و جداسازی ذرات

 300 ، 100 ، 33و  005و  0051كيلوپاسكال كارآمد

کوچکتر از  2میلی متر ،فراوانی نسبی ذرات خاک به

بودهاند .همچنین ،در این پژوهش نقش آهک بر

روش هيدرومتري ،جرم ويژه ظاهري كلوخههاي

یهای رطوبتی خاک مورد بررسی قرار گرفت.
ویژگ 

نمونهبرداري شده به روش پارافین و درصد كربنات

و فرخیان فیروزی (  ) 2008توابع انتقالي

كلسيم معادل به روش خنثيسازي با اسيد تع یی ن

كهاي گچي بدست
را برای خا 

گردید .منحني مشخصه رطوبتي خاک در پتانسيلهاي

یهای رطوبتی خاک را
آورده و نقش گچ در ویژگ 

ماتر كي

-005 ،- 300و

معین نمودند (Homaee and FarrokhianFirouzi,

 -0051كيلوپاسكال با استفاده از دستگاه صفحات

) .2008با اینکه بکار بردن توابع انتقالی در سالهای

فشاري به دست آمد .براي برآورد پارامترهاي معادله

اخیر مورد توجه دانشمندان علوم خاک قرار گرفته و

منحني رطوبتي از نرمافزار كامپيوتري Van ( RETC

نتایج قابل توجهی نیز حاصل گردیده است ،لیکن

 )Genuchten et al,1991استفاده شد .به منظور

بررسی تأثیر آهک به عنوان جزئی مستقل در خاک با

پردازش دادهها ،نخست نرمال بودن دادهها مورد

استفاده از این توابع چندان مورد توجه واقع نشده

بررسي قرار گرفت .وجود يا عدم وجود همراستا يي

است از این رو در این پژوهش ذرات آهک به عنوان

چند گانه با استفاده از برنامه and Ryan( MiniTab

اجزاء واقعی خاک در نظر گرفته شده و تع یی ن میزان

 )1994 ،Joinerمشخص گرديد .پس از نرمال كردن

نقش آنها در خاک با استفاده از توابع انتقالی خاک،

توزيع دادهها ،با استفاده از رگرسيون خطي چندگانه

مد نظر است.

به روش بهترين زيرمجموعه ،متغيرها گزينش و وارد

فرآیند پژوهش

مدل شدند .براي ارزيابي اعتبار توابع ،از تحليل

تعداد  05نمونه خاك و  05نمونه كلوخه از عمق 25

خطاهاي باقيمانده و اختالف بين مقادير اندازهگيري و

سانتي متري به صورت تصادفي و مركب از سري

شبيني شده استفاده ميشود .آمارههاي الزم براي
پي 

عآوري
كهاي استان سمنان ،شهرستان گرمسار جم 
خا 

اين كار ،حداكثر خطا ) ،)MEميانگين ريشه دوم خطا

و مورد مطالعه قرار گرفت .منطقه مورد مطالعه بخشی

) ،)RMSEضريب تبيين ) ،)CDكارآ يي

مدلسازي

از شهرستان گرمسار است که در شمال شرقی این

) )EFو ضريب باقيمانده ) )CRMهستند .حداقل

خداورديلو و هما يي

هما يي

نقطهاي و پارامتر كي

صفر،

،-05،- 33

،- 100
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مقدار  RMSE ،MEو  CDصفر است .حداكثر مقدار

است .توابع انتقالي نقطهاي مقادير رطوبت را در

يتوانند
يباشد EF .و  CRMم 
م

معين (،- 100 ،-05 ،- 33 ،0

 EFبرابر كي

پتانسيلهاي ماتر كي

مقاديري منفي داشته باشند .مقدار زياد  MEنشانگر

 -005 ،- 300و  -0051كيلوپاسكال) با استفاده از

بدترين حالت كاركرد مدل است ،در حاليكه مقدار

فراواني نسبي ذرات ،درصد كربنات كلسيم و جرم

يدهد كه برآورد بيش از حد و
زياد  RMSEنشان م 

يكنند .این توابع در جدول ()3
ويژه ظاهري برآورد م 

يا كمتر از حد مدل در مقايسه با مشاهدات

ارائه شدهاند .همچنین ،توابع پارامتریک با استفاده از

(اندازهگير 
يها) چقدر است .آمارة  CDنسبت

متغيرهاي مستقل فراواني نسبي ذرات ،جرم ويژه

شبيني شده و اندازهگيريها
پراكندگي را بين مقادير پي 

ظاهري و درصد كربنات كلسيم پارامترهاي نمون وان

نشان م 
يها را با
يدهد .مقدار آمارة  ،EFمقادير پيشبين 

گنوختن (  ) 1980را برآورد ميكنند .این توابع نیز در

يها مقايسه م 
ميانگين اندازهگير 
يكند .مقدار منفي EF

جدول ( )3ارائه شدهاند.

بيانگر آن است كه ميانگين مقادير اندازهگيري شده،

نتیجهگیری کلی

شبيني شده ،دارد .آمارة
برآورد بهتر از مقادير پي 

يدهند كه در
نتايج ارائه شده در جدول ( )3نشان م 

 CRMنشانگر تمايل مدل براي برآورد بيش از حد و

تمامي توابع بدست آمده (بجز تابع شماره  )8درصد

يها است.
يا كمتر از حد در مقايسه با اندازهگير 

کربنات کلس می با عالمت مثبت وارد شده است .اين

شبيني و اندازهگيري شده با هم
چنانچه تمام مقادير پي 

موضوع نشاندهندة تأثير مثبت اين عامل بر ميزان

برابر شوند ،مقدار عددي اين آمارهها برابر با ،ME=0

رطوبت خاك و نقش آن در ویژگیهای رطوبتی خاک

 EF=0 ،CD=1 ،MSE=0و  CRM=0خواهد شد.

يباشد .میتوان گفت در خاکهایی با درصد آهک
م

نتایج و بحث

زیاد و بافت متوسط ،کربنات کلس می اصلیترین عامل

پس از تع یی ن فراوانی نسبی ذرات خاک ،کالس بافتی

یهای رطوبتی خاک است .توابع
کنترل کننده ویژگ 

هر یک از نمونهها بدست آمد .این خاکها در گروه-

نقطهای بدست آمده در حضور آهک با توجه به R2

های بافتی  Silty clay loam ،Silty loam ،Loamو

های بدست آمده در سطح  ،%1معنی دار شدند که

 Sandy loamقرارداشتند .جدول ) (1برخی ویژگی-

نشان دهنده تأثیر زیاد آهک بر منحنی رطوبتی است.

های فیزیکی و شیمیایی اندازهگیری شده  10نمونه

برپایه توابع بدست آمده ،آهک افزون بر نقش داشتن

خاک معرف را نشان میدهد .در جدول ) (2میانگین،

در مقدار رطوبت خاک در مکشهای مختلف ،بر

دامنه تغ یی رات و انحراف معیار ویژگیهای اندازهگیری

پارامترهای مربوط به منحنی رطوبتی نیز تأثیر

شده نمونههای خاک ارائه شده است .این جدول

م
یگذارد .تأثیر آهک بر این پارامترها به نقش آن در

یدهد که تغ یی رات مقدار آهک از  17 / 75تا 39
نشان م 

یگردد .بر این مبنا ،در تابع
ساختمان خاک باز م 

درصد و جرم ویژه ظاهری از  1/22تا  1/94گرم

برآورد کننده (αتابع شماره  )8آهک به عنوان عامل

برسانتیمتر مکعب در نوسان است .بر پایه این نتایج،

مؤثر در ایجاد خاکدانهها و جرم ویژه ظاهری به

تغ یی رات مقدار شن از  8/ 80تا  56 / 10درصد ،سیلت

عنوان عامل مؤثر در طرز قرار گیری خاکدانهها ،نقش

 28 / 20تا  68 / 20درصد و رس  31تا  72درصد بوده

دارند .بنابراین ،در تع یی ن توابع انتقالی خاک ،باید همه

اشتقاق توابع انتقالی در خاکهای آهکی9 ...

عوامل مؤثر بر پارامترهای رطوبتی تع یی ن و وارد مدل

شده و برآورد شده با استفاده از توابع نقطهاي وجود

شوند ،تا توابعی قابل قبول و کاربردی ارائه گردد.

دارد .به منظور سنجش اعتبار توابع بدست آمده،

شکل ( )1همبستگي بين مقادير رطوبتي اندازهگيري شده

مقادير آمارههاي  RMSE ،CD ،EF ،CRMو ME

و برآورد شده با استفاده از توابع نقطهاي را نشان ميدهد.

براي اندازهگيريها و پيشبينيها محاسبه شد .اين

با توجه به این روابط میتوان استفاده از توابع نقطهای

مقادير در جدول ( )4نشان داده شدهاند .با توجه به

بدست آمده در حضور آهک را توصیه نمود .براي

يتوان گفت كه تمامي توابع ارائه شده از
جدول ( )4م 

يهاي رطوبتي خاك ،شش نمونه بطور
مقايسه منحن 

يتوان از آنها
اعتبار كافي و مناسب برخوردار بوده و م 

يهاي رطوبتي حاصل از
تصادفي انتخاب و منحن 

براي تخمين پارامترهاي هيدرولي يك

خاك استفاده

دادههاي اندازهگيري شده و برآورد شده با استفاده از

كرد .با توجه به اين موضوع ميتوان گفت كه در

توابع نقطهاي با هم مقايسه گرديدند .نتايج این

خاکهای مورد آزمایش ،آهک بیشترین تأثیر خود را

مقایسهها در شكل ( )2ارائه شدهاند .به اين كار

یگذارد و در این مکشها بیشتر از
در مکشهای زیاد م 

اصطالح ًاًا آزمون دقت گويند .نتايج بدست آمده نشان

یدهد.
سایر نقاط ،منحنی رطوبتی را تحت تأثیر قرار م 

يداري بين دادههاي اندازهگيري
داد كه همبستگي معن 
جدول  -1برخی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی  01نمونه خاک معرف
مواد خنثی

نمونه

جرم ویژه ظاهری

کالس بافتی

شن ()%

سیلت ()%

رس ()%

1

25 / 750

1/ 389

30 /8

54 /2

15 /0

Loam

2

83/ 250

1/ 453

18 /8

68 /2

31/0

Silt loam

3

72/ 000

1/ 380

26 /8

05/2

23 /0

Silt loam

4

39 / 000

1/ 309

36 /8

40 /2

23 /0

Loam

5

24 / 750

1/ 458

20 /8

60 /2

19 /0

6

29 / 000

1/222

8/8

52 /2

39 /0

7

19 / 750

1/794

56 /8

28 /2

15/0

8

26 / 000

1/ 407

16 /8

56 /2

72/0

Silt loam
Silty clay
loam
Sandy
loam
Silt loam

9

17 / 750

1/ 340

12 /8

62 /2

25 /0

Silt loam

26 /005

1/ 274

34 /8

44 /2

21 /0

Loam

شونده ()%

10

3

) (g/cm

جدول  -2میانگین ،دامنه تغییرات و انحراف معیار متغیرهای اندازهگیری شده نمونههای خاک معرف
میانگین

حداقل

حداکثر

جرم ویژه ظاهری ) )g/cm

05

1/ 40

1/22

1/94

0/ 09

درصد شن

05

26 / 40

8/ 80

56 / 10

14 /31

درصد سیلت

05

51 / 60

28 / 20

68 / 20

11 /66

درصد رس

05

22/ 00

31/ 00

72/ 00

7/ 56

درصد مواد خنثیشونده

05

72/ 40

17 / 75

39 / 00

6/ 82

متغیر

3

تعداد نمونه

انحراف معیار

 01فصلنامه زیست شناسی سلولی و مولکولی گیاهی ،دوره یازدهم ،شماره اول و دوم5931 ،
جدول  -3توابع انتقالي ايجاد شدة نقطهاي و پارامتریک
شماره

متغيرهاي وابسته

تابع

R2

توابع انتقالي ایجاد شده با آهک

1

θs

86.4+0.191%TNV-27.4BD-0.238Sand-0.935Clay

0/ 64

2

θ V33

96.1+0.282%TNV-37.5BD-0.244Sand-0.99Clay

0/ 73

3

θ V 50

99.3+0.222%TNV-40.1BD-0.231Sand-0.977Clay

0/ 71

4

θ V100

92.7+0.268%TNV-37.6BD-0.225Sand-1.01Clay

0/ 75

5

θ V 300

91.6+0.303%TNV-42.5BD-0.166Sand-0.931Clay

0/27

6

θ V 500

94.9+0.082%TNV-45.9BD-0.103Sand-0.845Clay

0/ 69

7

θ V1500

56.8+0.105%TNV-26.6BD-0.073Sand-0.541Clay

0/ 62

8

α

-0.005-0.004%TNV+0.005BD

0/ 25

9

n

1.23+0.0036%TNV+0.125BD-0.002Sand-0.002Clay

0/ 29

جدول  -4آمارههاي محاسبه شده براي ارزيابي اعتبار توابع اشتقاق يافتة نقطهاي
شماره تابع

نوع تابع

ME

RMSE

CD

EF

CRM

1

θs

0/ 1044

3/ 5794

1/ 5432

0/ 6437

-0/ 0039

2

θ V33

0/ 1105

3/ 1049

1/ 5004

0/ 6622

-0/ 0046

3

θ V 50

0/ 0329

3/ 1006

1/ 4085

0/7507

-0/ 0018

4

θ V100

0/ 1124

2/ 9283

1/ 3115

0/ 7588

0/ 7696

5

θ V 300

0/ 0067

3/ 0199

1/ 3783

0/ 7214

0/ 0000

6

θ V 500

0/ 0790

2/ 5102

1/ 4327

0/1961

0/4500

7

θ V1500

0/ 0083

2/ 0184

1/ 6021

0/ 6094

0/9998

کهای آهکی11 ...
اشتقاق توابع انتقالی در خا 

شكل  -1همبستگي بين مقادير رطوبتي اندازهگيري شده و برآورد شده با استفاده از توابع نقطهاي

5931 ، شماره اول و دوم، دوره یازدهم، فصلنامه زیست شناسی سلولی و مولکولی گیاهی21

يهاي رطوبتي اندازهگيري شده و برآورد شده با استفاده از توابع نقطهاي
  مقايسه منحن: آزمون دقت-2 شكل
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