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  چکیده

هاي مرتبط با علوم کشاورزي، آب و هاي ورودي در بیشتر مدلهاي گوناگون یکی از مهمترین نمایهمیزان رطوبت خاك در مکش   
گیري این که اندازهاز آنجایی. دهدتریک خاك نشان میرا با مکش ما ي میزان رطوبت خاكمنحنی رطوبتی رابطه. خاك است

 21بدین منظور . استهزینه است از این رو توابع انتقالی بسیاري براي تخمین آن توسعه یافته خصوصیت بسیار وقت گیر و پر
کیلو پاسکال به ) 10صفر و(هاي ها در مکشمنحنی رطوبتی خاك. هاي استان گیالن انتخاب شدسطحی شالیزار نمونه از خاك

مقادیر رطوبت . گیري شدکیلو پاسکال به روش صفحه فشاري اندازه) 1500و 1000، 500، 100(هاي روش قیف آویزان و در مکش
همچنین مقدار . بدست آمد) n , α(هاي معادله ون گنوختن وارد و پارامتر RETCهاي فوق به نرم افزار گیري شده در مکشاندازه

رطوبت اشباع داراي  با iθنتایج این بررسی نشان داد . براي هر نمونه محاسبه شد )iθ(ه عطف منحنی رطوبتی رطوبت در نقط
-درصد می 5درصد و با جرم مخصوص ظاهري داراي همبستگی منفی معنی دار در سطح  1همبستگی مثبت معنی دار در سطح 

نتایج نشان داد که ضریب همبستگی بین مقادیر اندازه گیري . شدبه روش رگرسیون گام به گام ارائه  iθرابطه رگرسیونی . باشد
  . دار استو در سطح یک درصد معنی) =99/0R( باال بسیار )iθ(شده و برآورد شده 

 
  .معادله ون گنوختنرگرسیون گام به گام، رطوبت خاك، توابع انتقالی،  :کلید واژه

 
  قدمهم

دهد و یک خصوصیت پایه براي مطالعه آب قابل مکش ماتریک خاك نشان میمنحنی رطوبتی رابطه میزان رطوبت خاك را با 
گیري این اندازه. )1( هاي نفوذ، زهکشی، آبیاري، هدایت هیدرولیکی و حرکت مواد محلول در خاك استدسترس براي گیاه، پدیده

توابع ). 5(اند تا این نیاز را برطرف نمایند از این رو توابع انتقالی بسیاري توسعه یافته هزینه استخصوصیت بسیار وقت گیر و پر
ها ارزان بودن و کنند که برتري عمده این روشانتقالی خصوصیات دیریافت را با استفاده از خصوصیات پایه خاك پیش بینی می

ه نام نقطه نگام رسم منحنی رطوبتی با استفاده از مقدار آب و لگاریتم مکش نقطه مشخصی به ).6(دسترسی آسان به آنهاست 
در نقطه عطف منحنی رطوبتی هم مقدار رطوبت و  .)2( عطف روي منحنی وجود دارد که در این نقطه مقدار انحنا برابر صفر است

توابع  با استفاده از )iθ(رطوبت نقطه عطف منحنی رطوبتی هدف از این تحقیق تعیین . )3( شودهم مقدار مکش به راحتی تعیین می
   .ي شالیزاري استهادر خاكانتقالی 
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  هامواد و روش
روش کیلو پاسکال به ) 10 و صفر(هاي در مکشمقادیر رطوبت  .شدشالیزاري استان گیالن تهیه سطحی هاي نمونه از خاك 21

توزیع اندازه ذرات اولیه و ثانویه به ، کیلو پاسکال به روش صفحه فشاري) 1500و 1000، 500، 100(هاي قیف آویزان و در مکش
 عصاره روش متر به pHا استفاده از ب pH ، جرم مخصوص ظاهري به روش کلوخه، ماده آلی به روش والکلی بلک،وش هیدرومترير

به نرم افزار  گیري شدهاندازه هايمقادیر رطوبت در مکش. ندگیري شداندازه به روش وزنی ت اشباعبگل اشباع و درصد رطو
RETC ختن گنوو پارامترهاي معادله ون وارد)n و α( براي تعیین مقادیر . دست آمدبiθ  ازsθ و rθ یري شده وگاندازهn  تخمینی 

  :)4( معادله زیر توسط ون گنوختن براي منحنی رطوبتی ارائه شد. استفاده شد) RETCنرم افزار (
θ = (θs − θr)[1 + (αh) ] + θr                                                                                                                          
1(       

پتانسیل  تقریبا معادل عکس cm( ،α(مقدار مکش  h ،)cm3.cm-3(به ترتیب مقادیر رطوبت اشباع و باقیمانده  rθ و sθر این رابطه د
    :)2( را بصورت زیر ارائه داد) hi(در نقطه عطف  hدکستر مقدار  .)4( دتجربی هستن هايپارامترn و  m ك ودر نقطه ورود هوا به خا

2                  (                                                                                                                            hi =

α
           

  .)2( آیدعطف بدست می رطوبت در نقطه) 1(در معادله  hiبا جایگزینی مقدار  
3(                                                                                                                        θi = (θs − θr)[1 +

] + θr  
4(                                                                                                                                                      

m = 1 −         
به عنوان متغیر  هابه عنوان متغیر وابسته و سایر ویژگی iθ. مورد بررسی قرار گرفت مذکورهاي با ویژگی iθسپس رابطه رگرسیونی  

                       .مستقل در نظر گرفته شدند
                                                                              

  :نتایج و بحث
که بین مقدار  دهدمینشان نتایج . بود 48/0و میانگین آن  38/0 -73/0هاي مورد مطالعه در خاك iθ در این تحقیق دامنه مقادیر

 5 سطح دروجود دارد که  )- =۴۶/٠R( منفی همبستگی جرم مخصوص ظاهريبا  )iθ( رطوبت در نقطه عطف منحنی رطوبتی
 .وجود دارد درصد 1 احتمال در سطح )=99/0R( مثبت همبستگی رطوبت اشباعدرصد و  iθهمچنین بین معنی دار است،  درصد
و در نهایت رابطه هاي شالیزاري همبستگی معنی داري مشاهده نشد هاي فیزیکی و شیمیایی خاكو سایر ویژگی iθبین 

   .ارائه شدبصورت زیر  SPSS 16م افزار ربا استفاده از نبه روش رگرسیون گام به گام  مورد مطالعههاي با ویژگی iθی رگرسیون
θi = 0.035 + 0.787θs − 0.046ρb                     R2=0.984**  

رد و نقاط درصد وجود دا 1دهد که بین مقادیر اندازه گیري شده و برآورد شده همبستگی معنی داري در سطح نشان می) 1(شکل 
.باشندبه خط یک به یک نزدیک می  
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 هاي شالیزاريدر خاك iθ مقایسه مقادیر اندازه گیري شده و برآورد شدهـ ) 1(شکل

  
  :منابع
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