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آزمودن ورودیهای جدید برای برآورد هدایت هیدرولیکی نزدیک اشباع خاک
پیمان شاکر شهماربیگلو ،1حبیب خداوردیلو ،*2حمیدرضا ممتاز
(تاریخ دریافت1311/4/1 :
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تاریخ پذیرش)1311/11/11 :

چکیده
هدایت هیدرولیكي نزدیک اشباع ( )Ksخاک از ویژگيهای کلیدی برای اهداف مختلف از جمله شبیهسازی فرایندهای
هیدرولوژیكي ،تعیین تابع هدایت هیدرولیكي غیراشباع خاک و مدلسازی جریان آب و انتقال امالح است .چون  Ksیک
ویژگي وابسته به ساختمان خاک است ،برای به حداقل رساندن دستخوردگي حجم خاک نمونهبرداری شده معموالً از
روشهای اندازهگیری صحرایي استفاده ميشود .به دلیل تغییرپذیری باالی مكاني -زماني  ،Ksاندازهگیریهای (تكرار)
زیادی الزم است؛ بنابراین روش مورد استفاده ،همانند روش بار افتان سادهسازی شده ( ،)SFHباید به اندازه کافي سریع و
ساده باشد .همچنین ميتوان از توابع انتقالي خاک ( )PTFsبرای برآورد غیرمستقیم  Ksاز طریق دیگر ویژگيهای خاک
بهره برد .هدف از این پژوهش ،آزمودن ورودیهای جدید برای برآورد  Ksخاک در خاکهای متأثر از نمک حاشیه دریاچه
ارومیه بود .از استوانهای با قطر  31سانتيمتر برای اندازهگیری  Ksبا روش  SFHدر خاکهایي با سطوح مختلف شوری
(هدایت الكتریكي عصاره اشباع )ECe = 1/1-14 dS/m ،و سدیم (درصد سدیم تبادلي )ESP = 5-81% ،استفاده شد .در
کل  111نمونه با روش  SFHاندازهگیری شد و از همسایگي نزدیک هر نقطه ،تعدادی نمونه خاک دستنخورده (با استوانه-
ای به قطر  4سانتيمتر و ارتفاع  4سانتيمتر) و دستخورده به صورت تصادفي از خاک سطحي جمعآوری و ویژگيهای
فیزیكي و شیمیایي آنها تعیین شدند .خاکهای مورد مطالعه عمدتاً دارای  Ksمتوسط (تقریباً  51درصد از خاکها) تا
نسبتاً تند (تقریباً  58درصد) بودند .تجزیه همبستگي و رگرسیون گامبهگام نشان داد که  Ksبا جرم ویژه ظاهری ()b
( ،)r = -1/114شاخص سلهبندی ( )r = -1/181( )Icو درجه تراکم خاک ( )r = -1/111( )SDCهمبستگي منفي
( )P≤1/11و با شاخص پایداری ساختمان خاک ( )r =1/185( )SSIو میانگین هندسي قطر خاکدانهها (r 1/147( )GMD
=) همبستگي مثبت ( )P≤1/14داشت .افزون بر این Ks ،با  ECeو  ESPخاک ارتباطي منفي داشت.
واژههای کلیدی :بار افتان سادهسازی شده ،تغییرپذیری مكاني ،توابع انتقالي خاک ،هدایت هیدرولیكي خاک.

شاکر شهماربیگلو پ ،.خداوردیلو ح ،.ممتاز ح.ر .1318 .آزمودن ورودی های جدید برای برآورد هدایت هیدرولیكي نزدیک اشباع خاک .تحقیقات
کاربردی خاک .جلد  7شماره .1ص.11-45 :
 -1دانشآموخته کارشناسي ارشد ،گروه علوم خاک ،دانشكده کشاورزی ،دانشگاه ارومیه
 -2دانشیار گروه علوم خاک ،دانشكده کشاورزی ،دانشگاه ارومیه (مكاتبه کننده)
 -3استادیار گروه علوم خاک ،دانشكده کشاورزی ،دانشگاه ارومیه
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1998؛ Wosten et al., 2001؛ Navabian et al., 2004؛
Aimrun et al., 2004؛ .)Nemes et al., 2005
فرر جولیا و استرال ()Ferrer Julia & Estrela, 2004
برای تخمین  Ksخاک در مناطق مدیترانهای اسپانیا از
دو نـوع تابع انتقالي رگرسیوني استفاده نمودند که
دریكي از آنها از سه متغیر درصد شن و رس و درصد
مواد آلي استفاده شده و در دیگری تنها از متغیر درصد
شن استفاده شده بود .نتایج نشان داد که تابع سه
متغیره نتایج بهتری در مقایسه با تابع یک متغیره ایجاد
مينماید .در پژوهشي دیگر مردون و همكاران ( Merdun
 ،)et al., 2006با استفاده از روش رگرسیون خطي
چندگانه و شبكههای عصبيمصنوعي  Ksرا برآورد
نمودند .نتایج ایشان بیانگر توانایي بهتر مدلهای
رگرسیوني در برآورد  Ksخاک نسبت به شبكههای
عصبيمصنوعي ميباشد .با این وجود ،اختالف
معنيداری در بین مدلها مشاهده نگردید .در برخي از
پژوهشهای صورت گرفته ،پارامترهای شیمیایي خاک
نیز بهعنوان عواملي مؤثر در تخمین  Ksخاک در نظر
گرفته شده است .مؤذنزاده و همكاران ( Moazenzadeh
 )et al., 2009از هدایت الكتریكي عصاره اشباع ،اسیدیته
خاک ،مقدار کربنات کلسیم و مواد آلي و جاللي و
همایي ( )Jalali & Homaee, 2011از هدایت الكتریكي
عصاره اشباع ،مقدار مواد خنثي شونده و درصد کربن
آلي ،بهعنوان پارامترهای شیمیایي زودیافت همراه با
سایر پارامترهای فیزیكي خاک استفاده کردهاند .تاکنون
ویژگيهای زودیافت (فیزیكي و شیمیایي) بسیاری در
ایجاد توابع انتقالي برای برآورد  Ksخاک وارد شدهاند،
ولي بدلیل تغییرپذیری باالی  Ksو تأثیرپذیری آن از
عواملي گوناگون ،ایجاد توابع انتقالي کارآمد برای برآورد
 Ksنیازمند بررسي ورودیهای جدید در ایجاد این
PTFها است .هدف کلي از این پژوهش ،بررسي امكان
برآورد  Ksبا استفاده از ویژگيهای پایهای خاک و
آزمودن ورودیهای جدید برای برآورد  Ksخاکهای
متأثر از نمک حاشیه غربي دریاچه ارومیه بود.

مقدمه
بیان کمّي ویژگيهای هیدرولیكي خاک در بسیاری از
مطالعات مربوط به جریان در محیطهای متخلخل که از
مدلهای عددی برای شبیهسازی حرکت آب و امالح
استفاده ميکنند ،ضروری است .هدایت هیدرولیكي
نزدیک اشباع ( )Ksیكي از ویژگيهای کلیدی در چرخه
آب است ( )Hassler et al., 2014که بسیاری از
رفتارهای خاک ازجمله نفوذ آب ،رواناب سطحي،
آبشویي سموم از زمینهای کشاورزی و حرکت آالیندهها
از مكانهای آلوده به آبهای زیرزمیني و غیره را کنترل
ميکند (.)Reynolds et al., 2000
مقدار  Ksعموماً تغییراتي گسترده در مكان و زمان دارد.
ازاینرو برای داشتن اطالعات کافي از  Ksخاک و مدل
کردن حرکت آب در خاک باید نمونههای زیادی از
مزرعه برداشت شود .افزون بر این ،اندازهگیری  Ksنیاز به
تكرار در زمانهای مختلف دارد تا تغییرات زماني آن نیز
برآورد گردد .لذا ،برای بدست آوردن دادههایي
قابلاعتماد از  Ksاستفاده از روشهای تا حد ممكن
سریع و ساده ضروری است (.)Bagarello et al., 2012
روشهای متفاوتي برای اندازهگیری  Ksارائه شده است
ولي عموماً از روشهای صحرایي معمول ،مانند روشهای
نفوذسنج تکاستوانه برای اندازهگیری آن استفاده
ميشود (Reynolds, 2006؛ Reynolds & Elrick,
.)1992
به دلیل طبیعت پیچیده خاک و تغییرات زیاد مكاني-
زماني  Ksاندازهگیری مستقیم آن وقتگیر ،هزینهبر و
دشوار بوده و به دست آوردن نتایج رضایتبخش مستلزم
تكرارهایي فراوان ميباشد .به همین دلیل ،روشهای
غیرمستقیم مانند توابع انتقالي خاک ( 1)PTFSبهعنوان
راهكاری مناسب برای رفع نسبي این مشكالت ارائه
شدهاندPTF .ها ،معادالتي رگرسیوني هستند که
مشخصات و ویژگيهای پایهای خاک را با سایر ویژگي-
های زودیافت خاک ارتباط ميدهند (.)Bouma, 1989
واگنت و همكاران ( )Wagenet et al., 1991بر این
باورند که PTFها بهعنوان مترجمهایي هستند که
ویژگيهای پایهای خاک را به شكل کاربردی آنها
درميآورند .طي دو دهه اخیر ،چندین توابع انتقالي برای
برآورد  Ksایجاد شدهاند (Jabro, 1992؛ Rawls et al.,

مواد و روشها
این پژوهش در خاکهای اراضي منطقه جبلکندی واقع
در حاشیه غربي دریاچه ارومیه و به وسعت تقریباً 111
هكتار انجام گردید .این منطقه بخشي از مناطق

1- Pedotransfer functions
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نخورده بدست آمد .نمونههای دستنخورده برای اندازه-
گیری جرم ویژه ظاهری خشک ) ρb (Mgm-3و مقدار
رطوبت اولیه و رطوبت اشباع در زمان نمونهبرداری
استفاده شدند .بافت خاک با روش هیدرومتری ( & Gee
 )Or, 2002و ویژگيهای شیمیایي خاک نظیر  pHو
هدایت الكتریكي ( )ECeعصارۀ اشباع ( & Miller
 ، )Curtin, 2006مواد آلي ( Nelson & Sommers,
 ،)1982کربنات کلسیم معادل ( )CCEبا روش
خنثيسازی با اسیدکلریدریک ( & Rayment
 ،)Higginson, 1992ظرفیت تبادل کاتیوني ( )CECبا
روش استات سدیم ) ،(Chapman, 1965درصد سدیم
تبادلي ( )ESPدر عصاره اشباع با استفاده از فلیم فتومتر
) )Lavkulich, 1981در نمونههای دستخورده خاک
اندازهگیری شدند.

کوهستاني زاگرس و دارای آبوهوای نیمهخشک است.
خاکهای مورد مطالعه دارای رژیم رطوبتي مزیک و رژیم
حرارتي زریک و نوع کاربری اراضي شامل کاربریهای
زراعي ،بایر (بستر دریاچه) ،باغي و مرتع ميباشد.
بهمنظور نمونهبرداری صحرایي ،ابتدا منطقه موردمطالعه
با استفاده از نرمافزار  ArcGISبه شبكههایي با طول
مساوی  411متر تقسیم و مختصات جغرافیایي نقاط
نمونهبرداری به دستگاه  GPSداده شد و نمونهبرداری
بهصورت سیستماتیک انجام گرفت .نقاط مورد مطالعه
(تعداد  111نمونه از عمق  1 – 4سانتيمتری سطح
خاک) در خاکهای اراضي منطقه جبلکندی بهگونهای
انتخاب شد که دامنه وسیعي از خاکهایي با درجات
مختلف شوری و سدیم را در برگیرد .ویژگيهای فیزیكي
و شیمیایي خاک با تهیه نمونههای دستخورده و دست-

شکل  -1موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه همراه با الگوی پراکنش نقاط نمونهبرداری
Figure 1. Geographic location of study area with distribution pattern of sampling points

خاک فرو برده شد .سپس مقدار آبي به ارتفاع حدود 1/4
سانتيمتر (متناسب با تخلخل کل و رطوبت اولیه خاک)
به داخل استوانه اعمال شد و مدتزمان نفوذ کامل آن
به داخل خاک یادداشت شد .جزئیات این روش در
باگارللو و همكاران ( )Bagarello et al., 2004و
خداوردیلو و همكاران ()Khodaverdiloo et al., 2017

برای اندازهگیری  Ksاز روش تکاستوانه با بار افتان
سادهسازی شده ( 1)SFHبا استوانهای به قطر  31و
ارتفاع  11سانتيمتر استفاده شد .برای این کار ،نخست
گیاهان سطح خاک منطقه موردنظر بدون تخریب سطح
خاک به کمک چاقو بریده شد و سطح خاک نقطه
موردنظر آماده شد .استوانه تا عمق  4سانتيمتری در
1- Simplified falling head
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آمده است .در این روش  Ksبا استفاده از رابطه زیر
تعیین ميگردد (:)Bagarello et al., 2004
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قرار ميدهند .آگاهي درباره ویژگيهای هیدرودینامیک
سله خاک سطحي ،برای برآورد و کاهش اثرات منفي آن
مهم است .فائو ( )FAO, 1979شاخص سلهبندی را بر
اساس ترکیبات بافت خاک و محتوای مواد آلي به شكل
زیر پیشنهاد داد:

K

()3

که در آن  ،)LT-1( Ksهدایت هیدرولیكي نزدیک اشباع
خاک D ،ارتفاع آب ( V ،)D=V/Aحجم آب نفوذ یافته،
 ∆θاختالف بین رطوبت حجمي اشباع و رطوبت اولیه
مزرعه و  Taزمان نفوذ است ( Reynolds & Elrick,
 .)1992مقدار پارامتر عكس طول درشت مویینگي *α
( )L-1بر اساس بافت و ساختمان خاک و بر پایه پیشنهاد
الریک و رینولدز (cm-1 ،)Reynolds & Elrick, 1992
( 1/11با توجه به شرایط خاک موردمطالعه) در نظر
گرفته شد و مقدار  Ksمحاسبه گردید .بر پایه مطالعات
باگارللو و همكاران ( )Bagarello et al., 2012استفاده از
تخمینهای موجود * αبهجای تعیین مستقیم آن تأثیر
معنيداری بر نتایج روش  SFHندارد.
متغیرهای مستقل مورد بررسي در این پژوهش شامل
موارد زیر بودند:

در این رابطه :Sf ،درصد سیلت ریز (،)4 -1 µm
درصد سیلت درشت ( :Clay ،)11 -41 µmرس و
 :SOMدرصد مواد آلي خاک هستند .شاخص  Icبا
محتوای رس و مواد آلي نسبت معكوس و با محتوای
سیلت ریز و درشت رابطه مستقیم دارد.
:Sc

شاخص پایداری ساختمان خاک)SSI( 3
مقدار این شاخص با استفاده از رابطه زیر قابل محاسبه
است (:)Reynolds et al., 2009
()5
در این رابطه  : SOCکربن آلي خاک و  1/715ضریبي
است که کربن آلي را به مواد آلي خاک تبدیل ميکند.

درجه فشردگی خاک)SDC( 1

(جرم ویژه ظاهری حداکثر)،
و
بر اساس
 SDCاز رابطه زیر قابل محاسبه است ( & Marcolin
:)Klein, 2011

جرم ویژه ظاهری نسبی ()b-rel
با اینكه  bاز خصوصیات مهم فیزیكي خاک بوده و به-
طورکلي مشخصه ساختمان خاک ميباشد ولي شاخص
مناسبي برای بیان درجه تراکم خاک نیست و نميتواند
درجهای از فشردگي خاک را در منطقه رشد ریشه گیاه،
عملكرد محصول و آب قابل دسترس برای گیاهان ،به
درستي تعیین نماید ( .)Kelishadi et al., 2014ازاینرو
 b-relبرای ارزیابي میزان فشردگي خاکها صرف نظر از
نوع خاک پیشنهاد گردید .جرم ویژه ظاهری نسبي از
رابطه زیر قابلمحاسبه است (:)Kelishadi et al., 2014

()1
که در آن

ρb- max= 2.03133855 - 0.00320878 SOM -

 0.00076508 Clayميباشد و  SOMو  Clayبه ترتیب
درصد رس و مواد آلي خاک هستند ( & Marcolin
.)Klein, 2011
شاخص سلهبندی)Ic( 2

سله سطحي خاک ،از طریق کاهش نفوذ ،جلوگیری از
جوانهزني بذر ،کاهش هوادهي ریشه و میزان آب
قابلدسترس خاکهای کشاورزی را بهشدت تحت تأثیر

()4
که در آن : ρbجرم ویژه ظاهری خاک و  :ρb-refجرم ویژه
ظاهری مرجع است که از رابطه زیر بدست ميآید:

1- Soil degree of compactness
2- Index of crusting

3- Structural stability index
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)ρb-ref (Mg m-3) = 1.985 - 0.00857 Clay (%

توسعه توابع انتقالی چند متغیره

در پیشپردازش دادهها ،آماره توصیفي متغیرها از قبیل
میانگین ،حداکثر ،حداقل و واریانس هر کدام از ویژگي-
ها ،دیاگرام پراکنش دادهها و توزیع دادهها با استفاده از
نرمافزار  SPSS17بدست آمد و در صورت وجود دادههای
دورافتاده و یا اشتباه در وارد کردن دادهها اقدامات
مناسب صورت گرفت و جدول اطالعات توصیفي به
کمک نرمافزار  Excelتهیه گردید .برای تعیین ویژگي-
های مؤثر بر  ،Ksابتدا همبستگي خطي بین متغیرها
توسط نرمافزار  SPSSمشخص گردید و با استفاده از
ضریب همبستگي پیرسون ( ،)rرابطه همبستگي بین Ks
با ویژگيهای زود یافت خاک بدست آمد .پس از پیش-
پردازش دادهها و گزینش متغیرهایي که با هدایت
هیدرولیكي همبستگي معنيدار دارند ،توابع انتقالي با
استفاده از رگرسیون چند متغیره گامبهگام با بهترین
زیرمجموعه و با استفاده از نرمافزار  Minitab16ایجاد
شد .پس از بدست آوردن معادالت رگرسیوني توسط
نرمافزار  ،Minitabبا قرار دادن مقادیر متغیرهای مستقل
در معادله مقدار هدایت هیدرولیكي نزدیک اشباع برآورد
شد .سپس ضریب ناهمخواني ( )aبین مقادیر  Ksبدست
آمده با استفاده از توابع انتقالي و  Ksاندازهگیری شده ،از
رابطه زیر محاسبه گردید (Beckwith et al., 2003؛
:)Bagarello et al., 2012

در این رابطه Clay ،درصد رس خاک است.
میانگین وزنی و هندسی قطر خاکدانهها

پایداری خاکدانههای خاک بهعنوان شاخصي کلیدی برای
ارزیابي کیفیت و سالمت خاک در نظر گرفته ميشود.
پایداری ساختمان خاک با استفاده از روش الک تر یودر
( )Uder, 1990و روش اصالحشده دبوت و دلینهیر
توسط اَفندی و همكاران ( )Afandi et al., 2003ارزیابي
شد .بر طبق روش یودر ابتدا نمونههای خاک پس از هوا
خشک شدن از الک  8میليمتری عبور داده شد.
سپس 41گرم از خاک الک شده بر روی سری از الکها
با قطر  1/143 ،1/114 ،1/14 ،1/4 ،1 ،1 ،5و کوچكتر
از  1/143میليمتر ریخته شدند و با سرعت  31نوسان
در دقیقه و زمان  11دقیقه تحت الک تر قرار گرفتند .در
پایان الک کردن ،الکها بهآرامي از آب خارج شده،
خاکدانههای باقیمانده روی هر الک بـه درون پتریدیش
شسته شده و نهایتاً در آون با دمای  114درجـه
سانتيگراد خشک گردید.
میانگین وزني قطر خاکدانهها با استفاده از رابطه Van
 )1949( Bavelکه توسط )1986( Camper & Rosna
اصالح گردیده است ،تعیین شد.
()7


)


()1
که در این رابطه  :MWDمیانگین وزني قطر خاکدانهها
) :n ، (mmتعداد دامنه اندازه خاکدانه (در اینجا  8عدد)،
 xiمیانگین قطر خاکدانههای روی هر الک برحسب
میليمتر (میـانگین قطـر سوراخ الک باال و پایین) و wi
نسبت جرم خشک خاکدانههای روی هر الک به جرم
خشک کل خاکدانههای خاک است .گاردنر ( Gardner,
 )1958نشان داد که توزیع خاکدانهها بیشتر توزیعي
لگاریتمي دارد که در این صورت ميتوان از شاخص
دیگری به نام میانگین هندسي قطر خاکدانهها ()GMD
استفاده کرد:

p
s
m
s


K
( a  abs  Log
K

m

p

که در آن  absبیانگر عملگر قدرمطلق K s ،و
نشاندهنده میانگین مقدار  Ksاندازهگیری شده و Ks
برآورد شده توسط توابع انتقالي ميباشد .در این معادله
اگر ضریب اختالف بین دو مقدار مورد مقایسه یكسان
باشد ،مقدار ضریب ناهمخواني یكسان بدست خواهد آمد
s

(برای نمونه اگر

p
s
m
s

K
K

K

برابر با  1/4یا  1باشد برای هر دو

مقدار  aبرابر با  1/311خواهد بود (
2003؛  .)Bagarello et al., 2012بااینحال ،پژوهشگران
مختلف (برای نمونهReynolds & Elrick, 1992 ،؛
 )Bagarello et al., 2012ابراز داشتهاند که اختالف  1یا
 3برابری (معادل ضریب ناهمخواني برابر با  1/31تا
Beckwith et al.,
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 )1/58مقادیر  Ksاندازهگیری شده و برآورد شده از نظر
کاربردی قابل چشمپوشي است.
برای ارزیابي دقت PTFهای ایجادشده در برآورد داده-
های اندازهگیری شده  ،Ksاز معیارهای ضریب تبیین
) ، (R2ریشه میانگین مربعات خطا ( ،)RMSEریشه
میانگین مربعات خطای لگاریتمي ( ،)RMSLEمیانگین
خطای لگاریتمي ( ،)MLEنسبت خطای میانگین
هندسي ( ،)GMERنسبت خطای انحراف معیار هندسي
( )GSDERو ضریب همخواني ( )dاستفاده گردید .روابط
مربوط به این آمارهها بهصورت زیر ميباشد:
 Pi

n



 Pave



 Pave

  Pi



 Pi

 O ave

i

 O
i 1

()11
2

 MLEمیانگین خطای برآورد را در دادههای مشاهدهای و
برآورد شده با تبدیل لگاریتمي بیان ميکنند .ضریب
 GMERبیانکننده وجود هماهنگي و تطابق بین مقادیر
مشاهدهای و پیشبینيشده ميباشد .چنانچه مقدار
ضریب  GMERبرابر با  ،1نشاندهنده برازش دقیق بین
دادههای اندازهگیری شده و برآورد شده است و مقادیر
کمتر یا بیشتر از  ،1به ترتیب نشاندهنده کمبرآوردی یا
بیشبرآوردی مدل ميباشند .بنابراین مقدار  GMERدر
بهترین حالت مساوی یک ميباشد GMSDER .مساوی
یک نشاندهنده برازش کامل است و با انحراف از داده-
های اندازهگیری شده مقدار آن زیاد ميشود .درواقع،
مقادیر زیاد  GSDERنشاندهنده پراکندگي بیشتر بوده
و عملكرد غیریكسان  PTFبرای خاکهای مختلف را
نشان ميدهد .بنابراین مقادیر  GMERو  GMSDERدر
بهترین مدل مساوی یک ميباشد ( Wagner et al.,
 .)2001از شاخص همخواني ( )dبرای دوری از مشكالت
خاص منتسب به ضریب تبیین ( )R2استفاده شد
( .)Khodaverdiloo et al., 2011شاخص  ،dبهعنوان
شاخصي مطرح است که میزان همروندی دادههای Ks
برآورد شده را با دادههای اندازهگیری نشان ميدهد.
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برخي از آمارههای مربوط به ویژگيهای فیزیكي و
شیمیایي خاکهای مورد مطالعه در جدول  1ارائه شده
است .در خاکهای مورد مطالعه دامنه تغییرات  pHاز
کمي اسیدی ( )1/8تا قلیایي ( )8/4و دارای میانگین
 7/4بود (جدول  )1که این امر را ميتوان به باال بودن
کربنات کلسیم (جدول  )1نسبت داد زیرا با توجه به
آهكي بودن خاکهای این منطقه ،بهاحتمالزیاد کربنات
کلسیم با میانگین  11/1باعث افزایش و بافر کردن pH
شده است ( .)Goldberg & Forster, 1991تعداد 141
نمونه از خاکهای مورد مطالعه دارای خاک غیرشور
( )ECe ≤ 4 dS/mو تعداد  38نمونه ،شور ( ECe > 4
 )dSm-1بودند .بیشترین مقدار هدایت الكتریكي در این
منطقه  14/3 dS m-1مربوط به شمال غربي منطقه مورد
مطالعه و همجواری و متأثر بودن نسبي این مناطق از
دریاچه ارومیه بوده در حالیكه کمترین مقدار آنdSm-1 ،
 1/1متعلق به بخشهای جنوبي منطقه موردمطالعه و
میانگین شوری منطقه برابر با  7/5 dSm-1بود.

()14
()11
در این روابط :n ،تعداد مشاهدات :Oi ،مقدار اندازهگیری
شده دادهها (مقادیر  :Oave ،)Ksمیانگین مقادیر اندازه-
گیری شده دادهها :Pi ،مقدار برآورد شده برای دادههای
موردنظر و  :Paveمیانگین مقادیر برآورد شده ميباشند.
ضریب تبیین ( )R2نشاندهنده نسبت کوواریانس داده-
های مشاهدهای و برآورد شده بر حاصلضرب واریانس
دادههای مشاهدهای و برآورد شده ميباشد RMSLE .و
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جدول  -1دامنه تغییرات برخی از ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاکهای مورد مطالعه )(n=191
)Table 1. The range of variation for selected physico -chemical properties of the studied soils (n=190
Soil Properties
Minimum
Maximum
Mean
STDEV
CV
pH
6.8
8.5
7.5
0.29
3.8
0.6

70.9

1.41

2

8.2

0.3

)b (g cm-3
)m (%

241.1

17.84

7.4

95.3

0.1

)ECe (dS m-1

72.1

15.56

21.6

49

4

46.7

1.63

3.49

6.38

0.34

14.9

0.18

1.5

1.2

)CCE (%
)OM (%
-1

) Naex (cmol(+)kg

89

4

4.5

16.4

1.3

45.9

9

19.6

45

5

)Clay (%

27.2

11.8

43.3

66.3

8.8

)Silt (%

48.5

17.8

36.7

76.3

1.3

)Sand (%

18.5
98.6
26.8

2.1
0.1
0.51

11.1
0.1
1.92

17.3
0.35
3.61

5.6
0.004
0.8

)σg (-
)dg (mm
)MWD (mm

15.8

0.2

1.1

1.5

0.6

)GMD (mm

14.9

0.1

0.66

0.83

0.33

)b-rel (-

30.3

0.14

0.45

0.91

0.07

)Ic (-

14.9

11.5

77.9

100

40.9

)SDC (%

52.9

3.1

5.9

18.9

0.6

)SSI (%

65.6

37.9

57.8

175.5

3.2

)Ks (mm hr-1

19.5

0.3

1.7

2.2

0.5

-1

) Log Ks (mm hr

 :pHاسیدیته :b ،جرم ویژه ظاهری :m ،رطوبت اولیه جرمي :ECe ،هدایت الكتریكي عصاره اشباع :CCE ،کربنات کلسیم معادل :OM ،مواد آلي :Naex ،سدیم
تبادلي :Clay ،رس :Silt ،سیلت :Sand ،شن :σg ،انحراف معیار هندسي قطر ذرات :dg ،میانگین هندسي قطر ذرات :MWD ،میانگین وزني قطر خاکدانهها:GMD ،
میانگین هندسي قطر خاکدانهها :b-rel ،جرم ویژه ظاهری نسبي :Ic ،شاخص سلهبندی :SDC ،درجه تراکم خاک :SSI ،شاخص پایداری ساختمان خاک :Ks ،هدایت
هیدرولیكي نزدیک اشباع خاک ميباشد.

شامل لوم ،لوم شني ،لوم سیلتي ،لوم رسي سیلتي ،لوم
رسي و رس سیلتي پراکنده بودند .بهطورکلي  Ksدارای
توزیع لوگ نرمال است .این یافته توسط پژوهشگراني
دیگر (Govindaraju et al., 2012؛ Gupta et al., 1996؛
 MacDonald et al., 2012و  )Zhang et al., 2011نیز
تأیید شده است .در این مطالعه افزون بر  ،Ksدادههای
تبدیل لگاریتمي شده آن ( )log Ksنیز بهعنوان خروجي
در نظر گرفته شد.

ماده آلي خاکهای منطقه در محدوده  1/35تا  1/38و
با میانگین  3/4درصد بود .بیشترین مقدار ماده آلي
خاکهای مورد مطالعه مربوط به کاربری بایر (بستر
دریاچه) واقع در بخشهای غربي ،میاني و قسمتهایي از
شرق و شمال غربي حوضه ميباشد .خاکهایي که
زهكشي ضعیفي دارند ،از نظر مواد آلي غني هستند .زیرا
میزان تجزیه مواد آلي درآنها به علت برقراری شرایط
بيهوازی تقلیل یافته است ( .)Bohn, 1985با توجه به
ضریب تغییرات بسیار باالی شوری و سدیم خاک مي-
توان گفت که عمدهترین تفاوت خاکهای موردمطالعه از
نظر شوری و سدیم آنها بوده است .در این مطالعه،
ضریب تغییرات  pHکمترین ( )3/8و ضریب تغییرات
 )151/1( ECeبیشترین مقدار ميباشد (جدول .)1
کالس بافتي خاکهای موردمطالعه تنوع زیادی داشت،
بهطوریكه ضریب تغییرات  dgخاکها حدود  11درصد
بود (جدول  .)1عمده خاکها در شش کالس بافتي

تجزیه همبستگی  Ksبا ویژگیهای خاک

آزمون همبستگي (جدول )1با استفاده از دادههای
تمامي نمونههای خاک نشان داد که  log Ksبیشترین
همبستگي (همبستگي معكوس و معنيدار در سطح
احتمال یک درصد ( ) p≤1/11را با جرم ویژه ظاهری،
جرم ویژه ظاهری نسبي و درجه تراکم خاک دارد .با
توجه به قرار گرفتن بیشتر خاکهای موردمطالعه در
11
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خاک ،پایدار شده و افزایش گذردهي آب را به همراه
دارد .نفوذ آب به خاک بهشدت تحت تأثیر منافذ درشت
خاک است که فراواني آنها تحت تأثیر ساختمان خاک
ميباشد .راولز و همكاران ( )Rawls et al., 1998بیان
کردند که مهمترین عامل در تعیین مقدار  ،Ksتوزیع
اندازه منافذ به ویژه مقدار کل منافذ درشت و متوسط
ميباشد.
سایر پارامترها مانند  ،pHمقدار مواد آلي و شاخص
پایداری ساختمان خاک ( )SSIهمبستگي مثبت و
معنيداری با  log Ksدر سطح احتمال  4درصد نشان
دادند Ks .بیشتر تحت تأثیر ساختمان خاک ،اندازه
منافذ ،پیوستگي و نحوه آرایش و قرار گرفتن آنها
ميباشد .بنابراین هرچه تعداد پارامترهایي که بیانکننده
خصوصیات منافذ ساختمان خاک هستند بیشتر باشد،
توابع انتقالي ایجادشده دارای دقت مناسبتری خواهند
بود .ماده آلي مهمترین عامل پایداری ساختمان خاک
اسـت .کارتر ( ،)Carter, 2002نشان داد که مواد آلي از
مهمترین فاکتورهای یک خاک به شمار ميآیند که
باعث پایداری خاکدانهها و درنتیجه افزایش  Ksخاک
ميگردد .همبستگي مثبت بین مواد آلي با  Ksتوسط
الدو و همكاران ( )Lado et al., 2004نیز گزارش شده
است .افزایش مواد آلي در خاک موجب افزایش پایداری
خاکدانههای و کاهش پتانسیل انقباض و انبساط خاک
ميگردد ( Leroy et al., 2008؛ Papanicolaou et al.,
.)2008
برای اشتقاق توابع انتقالي از روش رگرسیون خطي چند
متغیره به شیوه گامبهگام استفاده گردید .در زمان
برقراری رگرسیون خطي چندگانه ،هرگاه بین متغیرهای
ورودی رابطه خطي قوی مشاهده شود ،همراستایي
خطي چندگانه به وجود خواهد آمد .هرچند وجود هم-
راستایي تجزیه رگرسیون را غیرمعتبر نميسازد ،لیكن
برای جلوگیری از مشكالتي که ممكن است در زمینه
برآورد ،محاسبه و تفسیر به همراه داشته باشد ،باید از
بكار گرفتن آن خودداری شود ( Navabian et al.,
.)2004

کالس بافتي لوم ،این همبستگي باالی منفي را ميتوان
چنین تفسیر نمود که در خاکهایي که اغلب در یک
کالس بافتي قرار دارند با کاهش جرم ویژه ظاهری،
تخلخل خاک و احتماالً درشت مویینههای خاک افزایش
و درنتیجه  Ksافزایش ميیابد .تراکم خاک در اثر افزایش
جرم ویژه ظاهری و مقاومت نفوذ با کاهش اندازه خلل و
فرج درشت ،مسدود شدن منافذ ،تشكیل سله سطحي و
کاهش پایداری خاکدانهها ،باعث تخریب ساختمان
خاک ،کاهش تخلخل و نهایتاً کاهش نفوذ آب به خاک
ميگردد ( .)Gupta et al., 1989کاهت و رینتام ( Kuht
 )& Reintam, 2004بیان کردند که در خاک با بافت
لومي ،اگر جرم ویژه ظاهری از  1/3به  1/5مگاگرم بر
مترمكعب افزایش یابد ،نفوذپذیری آب به خاک به میزان
دو برابر کاهش ميیابد.
شاخص سلهبندی نیز همبستگي معكوس و معنيداری
با  log Ksدر سطح احتمال  4درصد نشان داد .تشكیل
سله موجب کاهش سرعت نفوذ آب به خاک ميگردد
( .)Shukla & Lal, 2005تشكیل سله از طریق انسداد
منافذ خاک باعث کاهش نفوذ آب در خاک و تجمع آب
در سطح خاک و درنتیجه ایجاد شرایط تهویهای نامساعد
در ناحیه ریشه ميشود .رشد جلبکها در مكانهای
تجمع آب ،بـه علت تشدید کاهش نفوذ ،افزایش تلفات
تبخیر از سطح خاک را به دنبال دارد ( Ajwa & Trout,
 .)2006اگرچه تشكیل سله و نفوذ کند آب در خاک
بیشتر در خاکهای ریزبافت مطرح ميباشد ولي
گزارشهایي نیز وجود دارد که در خاکهای درشتبافت
(شني ،شن لومي و لوم شني) با ماده آلي ناچیز به علت
پایداری کم خاکدانهها در آب و متالشي شدن آنها طي
آبیاریهای متوالي ،منافذ خاک مسدود گردیده و
درنتیجه نفوذ آب به خاک کاهش یافته است
(Bagarello & Sgroi, 2007؛ .)Ajwa & Trout, 2006
میانگین هندسي قطر خاکدانهها ( )GMDهمبستگي
مثبت و معنيداری با  log Ksدر سطح احتمال  4درصد
داشت .با افزایش  ،GMDپایداری و اندازه خاکدانهها
افزایش یافته و درنتیجه تخلخل خاک و مقدار درشت
مویینههای خاک زیاد و مسیرهای هدایتکننده آب در
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جدول  -2همبستگی خطی بین  logKsو ویژگیهای فیزیکوشیمیایی خاک (کل دادهها؛ (n=191
)Table 2. Correlation between selected soil physico-chemical properties and logKs (Whole data; n=190
ρb
pH
OM
GMD
ρb-rel
Ic
SDC
SSI
**
*
*
*
**
*
**
Log Ks -0.205
0.154
0.183
0.157 -0.207
-0.180
-0.206
*0.184
**
**
**
**
ρb
-0.040 -0.564
0.089 0.948
0.253
1.000
**-0.240
pH
0.090
0.082
-0.036
0.000
-0.039
0.068
OM
**0.152* -0.546** -0.606** -0.566** 0.702
GMD
0.061
-0.027
0.089
*0.144
ρb-rel
**0.235** 0.949** -0.372
Ic
**0.254** -0.691
SDC
**-0.242
* و**  :به ترتیب همبستگي معنيدار در سطح  4درصد و  1درصد ( :* and **: Significant at 5% and 1% probability level, respectivelypHاسیدیته،
 :bجرم ویژه ظاهری :OM ،مواد آلي :GMD ،میانگین هندسي قطر خاکدانهها :b-rel ،جرم ویژه ظاهری نسبي :Ic ،شاخص سلهبندی :SDC ،درجه تراکم خاک،
 :SSIشاخص پایداری ساختمان خاک :Ks ،هدایت هیدرولیكي نزدیک اشباع خاک ميباشد.

ضریب ناهمخواني نشان داد که در  88/3درصد از مقادیر
 Ksاندازهگیری شده و برآورد شده در گروه کل دادهها،
اختالف کاربردی چشمگیری مشاهده نشد (.)a ≤ 1/58
تابع ایجادشده برای کل دادهها بر اساس جدول  3و
شكل  ،1مقدار  Ksرا بیشتر از مقدار واقعي برآورد کرده
است .ازاین رو ،برای کاهش میزان اختالف بین مقادیر Ks
برآوردشده و  Ksاندازهگیری شده ،تابع خطا ( )Eایجاد
شد .در واقع چنین پنداشته شد که ممكن است مقدار
خطای برآوردهای حاصل از تابع انتقالي ایجاد شده به
نوع خاک و ویژگيهای آن وابسته باشد .در این صورت
ميتوان مقدار خطا را نیز به عنوان تابعي از ویژگيهای
خاک برآورد نموده و به مقدار برآورد شده  Ksحاصل از
تابع انتقالي افزود .در این صورت ،مقادیر برآورد شده Ks
به مقادیر برآورد شده آن نزدیکتر خواهند شد .برای
اینکار ابتدا با استفاده از ضریب همبستگي پیرسون،
همبستگي بین خطای حاصل از اختالف بین مقادیر Ks
برآوردشده و  Ksاندازهگیری شده با پارامترهای زودیافت
خاک بدست آمد و پس از برطرف نمودن همراستایي
خطي بین ویژگيهای خاک ،پارامترهای ،Naex ،pH
 GMDو  SDCبه عنوان ورودی برای ایجاد تابع انتقالي
خطا برگزیده شدند و با استفاده از رگرسیون خطي
چندگانه ،معادله زیر برای برآورد خطا بدست آمد:

بر اساس آزمون همراستایي بین متغیرهای مستقل
(جدول  ،)1مشاهده شد که بین جرم ویژه ظاهری با
جرم ویژه ظاهری نسبي و درجه فشردگي خاک و
همچنین بین مواد آلي با شاخص سلهبندی ،شاخص
پایداری ساختمان خاک و مقدار بحراني مواد آلي هم-
راستایي وجود دارد ( .)r <1/1از بین این متغیرها،
پارامتری که همبستگي کمتری با  log Ksداشت ،از
فهرست متغیرهای ورودی برای ایجاد معادله رگرسیوني
حذف گردید .جهت بررسي نهایي ،از عامل تورم واریانس
( )VIFاستفاده شد .در تخمین  Ksبرای کل خاکها  ،با
حذف پارامترهای  b-rel ،OM ،bو  Icمشكل همراستایي
حل شد و پارامترهای  ،pHمیانگین هندسي قطر ذرات
( ،)GMDشاخص پایداری ساختمان خاک ( )SSIبا
سطح معنيداری  4درصد و با ضریب مثبت و درجه
فشردگي خاک ( )SDCبا سطح معنيداری  1درصد و با
ضریب منفي بهعنوان متغیر ورودی وارد تابع تخمین
شدند:
– 1/117+1/155 pH + 1/171 GMD
1/11411 SDC + 1/1111 SSI
()17
ضرایب مربوط به ورودیها در تابع ایجادشده نشان مي-
دهد که با افزایش پایداری ساختمان خاک و میانگین
هندسي قطر خاکدانهها و با کاهش درجه تراکم خاک،
 Ksافزایش ميیابد .پژوهشگراني چند از جمله وستن و
همكاران ( ،)Wosten et al., 2001پاچپسكي و همكاران
( )Pachepsky et al., 2006و سالزار و همكاران ( Slazar
 )et al., 2008نیز به نتایج مشابهي دست یافتند .مقادیر
= LogKs

– = 1111 – 81/3 pH – 1/38 Naex –171 GMD
4/33 SDC
()18
با توجه به اینكه مجموع مقدار برآورد شده از یک تابع و
خطای آن تابع برابر با مقدار واقعي پارامتر خروجي است،
E
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اصالح  Ksبرآوردشده با استفاده از تابع خطا دقت
بیشتری را نسبت به  Ksبرآوردشده با استفاده از PTF
ایجاد شده برای کل دادهها داشت (جدول .)3

لذا انتظار ميرود که حاصل مجموع خطای برآوردشده
با استفاده از تابع خطا و  Ksبرآوردشده با استفاده از
 PTFایجاد شده برای کل دادهها Ks ،برآوردشده با
استفاده از تابع خطا ميباشد .بر اساس آمارههای ارزیابي،

جدول  -3مقادیر شاخصهای آماری مورد ارزیابی توابع انتقالی موردمطالعه
Table 3. The values of statistical criterion used to evaluate the studied pedotransfer functions
d

MLE

RMSLE

GSDER

GMER

RMSE

0.0

0.85

0.91

2.2

7.02

281.03

0.27

0.09

0.33

2.13

1.23

37.5

شاخصهای آماری نشان ميدهد اصالح توابع انتقالي با
افزودن تابع خطا ،سبب بهبود برآوردهای  Ksشده است
(جدول  .)3مقایسه  Ksاندازهگیری شده و برآورد شده در
کل دادهها و برآوردهای حاصل از اصالح توابع انتقالي با

Whole data
)Whole data (error function included

افزودن تابع خطا ،نشان داد که همبستگي خطي بین
اندازهگیری شده و برآورد شده با افزودن تابع خطا
افزایش یافت (شكلهای  1و .)3
Ks

500
400

200
100

y = -0.0116x + 323.59
R² = 3E-05

)Ks -Predicted (mm/h

300

0
500

400

200

300

100

0

)Ks-measured (mm/h
شکل  -2رابطه بین هدایت هیدرولیکی نزدیک اشباع ( )Ksاندازهگیری شده و برآوردی در کل دادهها ()PTF1
)Figure 2. The relationship between measured and estimated near-saturated soil hydraulic conductivity (Ks
)for the whole deta (PTF1
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200

y = 0.0911x + 52.228
R² = 0.0504

100

50

)Ks-predicted (mm/h

150

0
200

150

100
)Ks-measured (mm/h

50

0

شکل  -3رابطه بین هدایت هیدرولیکی نزدیک اشباع ( )Ksاندازهگیری شده و برآورد شده پس از افزودن تابع خطا به تابع انتقالی
()PTF1+ E
)Figure 3. The relationship between measured and estimated near-saturated soil hydraulic conductivity ( Ks
)through coupling the pedotransfer function and the error function (PTF1 + E

انسداد شبكه منافذ خاک و نهایتاً کاهش هدایت
هیدرولیكي ميشود ( .)Lebron et al., 2002همچنین
قرایبه و همكاران ( )Gharaibeh et al., 2010بیان کردند
که وجود سدیم باال سبب تخریب ساختمان خاک،
کاهش نفوذپذیری و کاهش سرعت حرکت آب در خاک
ميشود .سوبیراج و همكاران ()Sobieraj et al., 2002
گزارش نمودند که  Ksبا تغییر سطوح مختلف شوری و
سدیمي ،بافت و تخلخل خاک بهشدت تغییر ميکند .در
خاکهای متأثر از نمک موردمطالعه در این پژوهش بین
 Ksبا  ECeو  ESPرابطه عكس و معنيدار در سطح
احتمال  4درصد وجود داشت (جدول  .)4همچنین بین
 log Ksبا  ECeو  ESPرابطه عكس ولي معنيدار در
سطح احتمال  1درصد وجود دارد (جدول .)4

بررسی ارتباط بین  Ksبا  ECeو  ESPخاکهای متأثر از
نمک در محدوده مورد مطالعه

دامنه تغییرات  Ksدر سه نوع خاک غیرشور-
غیرسدیمي ،سدیمي و شور و سدیمي به ترتیب از  4/7تا
 17/15 ،113/1تا  113/17و  1/1تا  174/1میليمتر در
ساعت بود (جدول  .)5میانگین  Ksدر خاک غیر شور-
غیر سدیمي بیشترین بوده و در خاک سدیمي کاهش
یافته (به دلیل تخریب ساختمان خاک و پر شدن منافذ
در حضور  Naتبادلي باال) و در خاکهای شور و سدیمي
روند کاهشي شدیدی را نشان ميدهد .امالح محلول در
آب بویژه امالح سدیم عامل اصلي کاهش قابلیت تولید
خاکهای متأثر از نمک هستند .در خاکهای سدیمي
کاتیون سدیم با قرار گرفتن در محلهای تبادلي رسها
باعث افزایش ضخامت الیه دوگانه پخشیده شده که این
عمل موجب پراکنش ذرات ثانویه خاک و تخریب و

جدول  -4دامنه تغییرات هدایت هیدرولیکی نزدیک اشباع خاک ( )mm/hدر سه نوع خاک غیر شور ،سدیمی و شور و سدیمی
Table 4. The range of variation for near-saturated soil hydraulic conductivity ( Ks; mm/h) in the normal, sodic,
and saline-sodic soils
)norml soils (n=36
)sodic soils (n=9
)saline-sodic soils (n=15

Minimum
5.7
17.2
0.2

15

Maximum
293.9
113.7
175.2

Mean
73.4
66.9
29.2

)CV (%
90.8
49.6
169

آزمودن ورودیهای جدید برای برآورد هدایت هیدرولیكي ...
جدول  -5ضریب همبستگی پیرسون بین هدایت هیدرولیکی نزدیک به اشباع ( )Ksبا هدایت الکتریکی ( )ECeو درصد سدیم
تبادلی () n=01( )ESP
Table 5. Pearson correlation coefficient between near-saturated hydraulic conductivity (Ks) and electrical
)conductivity (ECe) and exchangeable sodium percentage (ESP
ECe
1

log Ks

Ks

**0.767

*-0.292

ECe

*-0.274

ESP

**-0.557

**0.759

* و ** :به ترتیب همبستگي معنيدار در سطح  4درصد و  1درصد (.)* and **: Significant at 5% and 1% probability level, respectively

ارتباط آب و خاک و هوا در خاکهای متأثر از نمک
ناچیز ميشود و در نهایت موجب کاهش  Ksخاک مي-
گردد (Srivastava et al., 2014؛ Alizadeh et al., 2009
) .در این پژوهش مشاهده شد که با افزایش شوری خاک
( ،)ECeمقادیر هدایت هیدرولیكي نزدیک اشباع خاک
کاهش یافت (شكل  .)5این بهاحتمالزیاد به خاطر وقوع
همزمان مقادیر باالی  ECeبا مقادیر باالی  ESPدر
خاکهای موردمطالعه باشد (شكل .)4

سدیمي بودن از مهمترین مشخصات خاکهای متأثر از
نمک بوده و ویژگيهای فیزیكي و شیمیایي آنها را تحت
تأثیر قرار ميدهد .ارتباط منفي درصد سدیم تبادلي
( )ESPبا هدایت هیدرولیكي نزدیک اشباع ميتواند به
این خاطر باشد که مقادیر باالی سدیم تبادلي () Naex
(سطح  ESPباال) موجب تخریب ساختمان خاک (عمدتاً
بهوسیله مكانیزم پراکندگي ،تورم رس و پوستهای شدن)
ميگردد که درنتیجه تخریب ساختمان خاک و فروپاشي
خاکدانهها ،حجم منافذ (عمدتاً منافذ درشت) کم شده و
80

y = -5/651ln(x) + 38/243
R² = 0/3333

100

y = -7/576ln(x) + 32/649
R² = 0/5872

80

60

60

ESP

20

20
0

0
400

300

200

100

0

ECe

40

40

400

Ks

300

200

Ks

100

0
-20

شکل  -4رابطه بین  Ksبا  ECeو  ESPدر خاکهای موردمطالعه
Figure 4. The relationship between near- saturated hydraulic conductivity ( Ks) versus electrical conductivity
(ECe) and exchangeable sodium percentage (ESP) of the soils

شکل  -5رابطه هم افزایی درصد سدیم تبادلی ) (ESPو شوری ( )ECeدر خاکهای موردمطالعه
Figure 5. Co-occurrence of high exchangeable sodium percentage (ESP) with high soil salinity (ECe) in the
studied soils
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) وجودP≤1/11(  رابطه منفيESP  وECe  باlog Ks
 بر اساس نتایج این پژوهش و با توجه به.داشت
 به کار گرفتن، از ساختمان خاکKs تأثیرپذیری زیاد
ویژگيهایي با مفهوم فیزیكي که بیشتر بیانکنندۀ
 احتماالً دقت توابع انتقالي ایجاد،ساختمان خاک باشند
 پیشنهاد ميشود صحت این.شده را افزایش خواهد داد
.یافتهها در سایر مناطق نیز آزموده شود

نتیجهگیری کلی
 وlog Ks  همبستگي معنيداری بین،در این پژوهش
Ks  بنابراین یا. سیلت و رس مشاهده نشد،درصد شن
-کمتر تحت تأثیر بافت خاک ميباشد و بیشتر از ویژگي
های بیانکننده ساختمان خاک تأثیر ميپذیرد و یا
فراواني ذرات اولیه خاک نميتواند تاثیر توزیع اندازه
،)b(  جرم ویژه ظاهری. بیان نمایدKs ذرات خاک را بر
)SDC( ) و درجه تراکم خاکIc( شاخص سلهبندی
 داشتند و افرایش شاخصKs تاثیری منفي بر مقدار
) و میانگین هندسي قطرSSI( پایداری ساختمان خاک
 افزون بر. گردیدKs ) منجر به افزایشGMD( خاکدانهها
 در خاکهای متأثر از نمک موردمطالعه در این،این
) و درصد سدیم تبادليECe(  با شوری خاکKs ،پژوهش
 همچنین بین.) بودP≤1/14( ) دارای رابطه منفيESP(

قدردانی
این پژوهش با حمایت مشترک صندوق حمایت از
)11111111 پژوهشگران و فناوران کشور (طرح شماره
و معاونت پژوهشي دانشگاه ارومیه (طرح شماره
) انجام شده است که بدینوسیله از حمایت113/ک/13
.آنها قدرداني ميگردد
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Abstract
Near-saturated soil hydraulic conductivity (Ks) is a key property for several purposes including
simulation of hydrological processes, determination of unsaturated soil hydraulic conductivity
function and modelling water flow and solute transport. Since it is soil structure-dependent, field
measurement techniques should be used to minimize disturbance of the sampled soil volume.
Because of high spatiotemporal variability of Ks, replicated measurements need to be carried out,
so that, the method to be applied should be simple and rapid enough as the simplified falling head
(SFH) technique is. Alternatively, pedotransfer functions (PTFs) could also be utilized for indirect
prediction of Ks through the surrounding soil attributes. The objective of this study was to test some
new inputs to predict the Ks of salt-affected soils adjacent to Lake Urmia. A 32 cm diameter ring
was used to determine Ks by the SFH technique in soils with different salinity (electrical
conductivity of saturated extract, ECe = 0.1 – 95.3 dS/m) and sodicity (exchangeable sodium
percentage, ESP = 4.0 – 70.9 %) levels. A total of 190 SFH runs were carried out, adjacent to each
of which, some undisturbed soil cores (5 cm in height by 5 cm in diameter) and disturbed soil
samples were randomly collected from the surface soil and were analyzed for their
physicochemical properties. The studied soils mainly had moderate (≈ 40%) to moderately rapid (≈
48%) conductivities. Correlation and stepwise regression analysis showed that Ks was correlated
negatively with bulk density (ρb) (r = -0.205), index of crusting (Ic) (r = -0.180), and degree of
compaction (SDC) (r = -0.206) (P ≤ 0.01) and positively with structural stability index (SSI) (r =
0.184) and geometric mean diameter of soil aggregates (GMD) (r = 0.157) (P ≤ 0.05). Furthermore,
the Ks had negative correlation with both soil ECe and ESP.
Keywords: Simplified falling head (SFH(, Soil hydraulic conductivity, Spatial variability,
Pedotransfer functions
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