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   آون گيري رطوبت خاك به روش اندازه: آزمايش اول

  :مقدمه
هاي كـشاورزي   در خاك) Soil wetness يا Soil moisture/water content(گيري ميزان رطوبت  اندازه

 Irrigation(رطوبـت خـاك بـه خـصوص در كـشاورزي فاريـاب يـا آبـي         . رخـوردار اسـت  اي ب از اهميت ويـژه 

farming/agriculture (                  در تعيين زمان مناسب آبياري و ميزان آبي كه در هر آبياري براي مرطوب نمـودن عمـق
  .شود معيني از خاك مورد نياز است، استفاده مي

استفاده قرار گرفته است كـه بـه دو گـروه كلـي        گيري رطوبت خاك مورد       هاي متعددي براي اندازه     روش
از . شــوند تقــسيم مــي) Indirect methods(هــاي غيرمــستقيم  و روش) Direct methods(هــاي مــستقيم  روش
ــستقيم مــي  روش ــا ســريع   هــاي م ــوان روش فالســك ي ــا آون ) Quick or flask method(ت ــي ي و روش وزن

)Gravimetric or oven method (  متـر    نـوترون  هـاي غيـر مـستقيم روش     جملـه روش از. را نـام بـرد)Neutron 

meter( روش بلوك گچي ،)Gypsum block( روش ،TDR توان نام برد  را مي…، روش اشعه گاما و.  
ــه خــاك مرطــوب دســت خــورده   ــا دســت نخــورده ) Disturbed sample(در روش آون، يــك نمون ي

)Undisturbed sample (شـده و در آون الكتريكـي خـشك    بسته به هدف از مزرعه برداشت )خـشك يـا   -آون
Oven-dry (دمـاي  . شـود   خشك، رطوبت خاك محاسبه مي    -شود و سپس بر اساس وزن مرطوب و وزن آون           مي

گـراد اسـت كـه بـه عنـوان             درجـه سـاتتي    110 تـا    105هـاي خـاك       معمول مورد استفاده در خشك نمودن نمونـه       
تخاب اين دما تا حدودي اختياري است زيرا كـه در ايـن دمـا تمـام                 استاندارد پذيرفته شده است ولي به هر حال ان        

بايد توجـه داشـت كـه دماهـاي بيـشتر از ايـن دامنـه سـبب شكـسته شـدن                      . شود  آب موجود در خاك خارج نمي     
 Organic or(هاي آلي يا پيتـي   در خاك. تواند بر نتايج اثر بگذارد شود كه مي ها مي هاي آلي و كربنات مولكول

peaty soils (تر  دماهاي پايين) بـراي  . بايستي استفاده شود تا مواد آلي نـسوزد ) گراد  درجه سانتي70 تا 60حدود
هاي خاك بهتر است كه يك دماسنج  اطمينان از درست كار كردن آون و يا اطمينان به دماي اعمال شده بر نمونه          
 وجـود اخـتالف بـين دمـاي اسـمي و         در داخل آون قرار داده شود تا دماي واقعي مشخص شود و يـا در صـورت                

  . آنها تعبيه شده است ها يك دماسنج در داخل در برخي از آون. دماي واقعي، تنظيمات الزم صورت گيرد
در هـر دمـايي انـرژي جـذب هـر           . شود  هاي متفاوت جذب ذرات خاك مي       هاي آب تحت انرژي     مولكول

بـه عبـارت   .  دماي مطلـق اسـت  Tابت بولتزمن و  ثK است كه    0.5KTبرابر  ) ژول(مولكول بر حسب واحد انرژي      
هـاي مختلـف، نيـاز بـه          لـذا خـاك   . توان گفت اين انرژي بيان ديگري از مكـش ماتريـك خـاك اسـت                ديگر مي 

در كارهاي تحقيقاتي و دقيق بايستي با گذشت زمان پـس از            . هاي متفاوتي براي خشك شدن در آون دارند         زمان
 را وزن نموده و وقتي تغييرات وزن با زمان به حـداقل رسـيد، خـاك بـه حالـت                     ها در آون، آنها     قرار گرفتن نمونه  

رسـد   به نظر مي. ها مناسب است  ساعت براي اكثر خاك48 تا 24بر اساس تجربه زمان . خشك رسيده است -آون



  ٤

هـاي بـا      براي خـاك  . هاي رسي مناسب است      ساعت براي خاك   48هاي شني و زمان        ساعت براي خاك   24زمان  
  .متوسط، مقادير بينابيني مناسب خواهد بودبافت 

شناسي مورد استفاده قرار گرفتـه اسـت بـسيار دقيـق              هاي خاك   اين روش كه به طور وسيعي در آزمايشگاه       
ايـن  . پـذيرد   شناسي و آبياري موجود اسـت، انجـام مـي           هاي خاك   بوده و با وسايلي كه معموالً در همه آزمايشگاه        

گيـري رطوبـت خـاك     هـاي ديگـر انـدازه     تاندارد براي مقايـسه بـسياري از روش       روش به عنوان روش مرجع يا اس      
  .شود استفاده مي

  
  :تعاريف

  ):Gravimetric water content( درصد يا نسبت رطوبت وزني يا جرمي -1
از نظر تعريف، نسبت رطوبت جرمي عبارت است از نسبت جرم آب موجود در خاك به جرم خاك خشك كـه                     

  : خشك است-رم خاك آوندر اينجا منظور ج
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 به ترتيـب جـرم آب موجـود در خـاك و             Ms و   Mw نسبت رطوبت جرمي،     w يا   GWC يا   θmكه در اين فرمول،     
-باشد كه در صورتي كه جرم هواي خاك ناچيز فرض شـود برابـر جـرم خـاك آون                  جرم بخش جامد خاك مي    

  .طوب است بيانگر جرم خاك مرMwet. است) Mdry(خشك 
درصـد رطوبـت وزنـي بـر مبنـاي وزن           ) الف: كنند  گاهي اوقات درصد رطوبت وزني را به دو پارامتر تفكيك مي          

درصد رطوبت وزنـي بـر مبنـاي وزن مرطـوب كـه در مخـرج فرمـول                  ) خشك كه همان تعريف باال را دارد و ب        
اي وزن مرطـوب بـراي درصـد وزنـي          البته استفاده از مبنـ    . شود  استفاده مي ) Mwet(مذكور از جرم خاك مرطوب      

  .كند رطوبت چندان مرسوم نيست چراكه مخرج كسر آن نيز با تغيير مقدار آب خاك، تغيير مي
  
  ):Volumetric water content( درصد يا نسبت رطوبت حجمي -2

  :از نظر تعريف، نسبت رطوبت حجمي عبارت است از نسبت حجم آب موجود در خاك به حجم كل خاك
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 به ترتيب حجم آب موجـود در خـاك و حجـم    Vt و Vw نسبت رطوبت حجمي، VWC يا θvكه در اين فرمول،     
  .باشد كل خاك مي

ρb  جرم مخصوص ظاهري خاك)Bulk/apparent density (باشد كه برابر نسبت جرم بخش جامد يا خـاك   مي
ر چگالي يا جرم مخصوص آب اسـت كـه معمـوالً             بيانگ ρw. است) Vt(به حجم كل خاك     ) Mdry(خشك  -آون

  .شود متر مكعب فرض مي  گرم بر سانتي1برابر 
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  ):Water volume ratio( نسبت حجم آب -3
  :نسبت حجم آب بيانگر نسبت حجم آب موجود در خاك به حجم بخش جامد خاك است
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) Real/particle density(صوص حقيقـي خـاك    جـرم مخـ  ρs نـسبت حجـم آب خـاك،    υكه در ايـن فرمـول،   
. انـد  ها قبالً تعريف شـده  باشد كه بيانگر نسبت جرم بخش جامد به حجم بخش جامد خاك است و بقيه پارامتر       مي

به دليل اينكه حجم خاك با تغيير رطوبـت  ) Swelling/shrinking soils(هاي منبسط و منقبض شونده  در خاك
لـذا اسـتفاده از نـسبت حجـم         . كننده باشد   ه از نسبت رطوبت حجمي ممكن است گيج       كند، استفاد   خاك تغيير مي  

  .شود  چرا كه مخرج كسر آن مستقل از تغييرات حجم يا رطوبت خاك است ها توصيه مي آب در اين خاك
افتد كه نمونه خاك دست نخورده برداشت شده داراي حجم زيادي             در كارهاي صحرايي گاهي اوقات اتفاق مي      

هاي قرار داده شده      شود كه تعداد نمونه      و خشك نمودن تمامي اين نمونه در آون ممكن نيست و يا سبب مي              بوده
يادداشت شود و سپس يك نمونـه       ) Mwet(در اين شرايط بهتر است كه جرم مرطوب خاك          . در آون كاهش يابد   

اسـتفاده از نـسبت رطوبـت       حـال بـا     . از نمونه اصلي گرفته شود و رطوبت آن تعيين شود         ) Subsample(كوچك  
در نمونـه اصـلي قابـل       ) Ms(، جـرم خـاك خـشك        )Mwet(و جـرم مرطـوب كـل خـاك          ) θm( وزني تعيين شده    

  :محاسبه است
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توان جـرم مخـصوص ظـاهري و درصـد رطوبـت حجمـي                و حال با داشتن جرم خاك خشك در نمونه اصلي مي          
  .خاك را محاسبه كرد

  
  :رروش كا

از عمق خاك مورد نظر يك نمونـه  ) Core sampler(گيري خاك دست نخورده  با استفاده از دستگاه نمونه -1
را صاف كرده و جرم خاك مرطـوب  ) Soil core(سپس به دقت دو انتهاي استوانه خاك . اي بگيريد استوانه

، تفاوت جـرم آن و جـرم        در صورتي كه جرم سيلندر مشخص باشد      . به همراه سيلندر فلزي را يادداشت كنيد      
گيري ابعاد آن با كوليس قابل        كه با اندازه  ( حجم سيلندر   . است) Mwet(ذكر شده بيانگر جرم خاك مرطوب       

  .بيانگر حجم كل خاك است) محاسبه است
 درجــه 110 تــا 105نمونــه خــاك مرطــوب را در آون الكتريكــي قــرار داده و درجــه حــرارت آون را روي   -2

  .براي اطمينان يك دماسنج نيز در داخل آون قرار دهيد. دگراد ميزان كني سانتي
توانيد پس از خاموش      مي.  ساعت، نمونه خاك را از آون بيرون آورده و بالفاصله وزن كنيد            48 تا   24پس از    -3

پس از كـسر    . ها خنك شده و سپس اقدام به توزين آنها بنماييد           كردن آون مدت كوتاهي صبر كرده تا نمونه       



  ٦

خواهـد  ) Ms(يـا جـرم بخـش جامـد         ) Mdry(خشك  -گيري، جرم حاصله جرم خاك آون       ونهجرم سيلندر نم  
  .بود

درصد رطوبـت حجمـي، جـرم       . درصد رطوبت وزني خاك بر مبناي وزن خشك و مرطوب را محاسبه كنيد             -4
 گرم  65/2جرم مخصوص حقيقي خاك را      (مخصوص ظاهري و نسبت حجم آب خاك را نيز محاسبه كنيد            

  ). فرض كنيدمتر مكعب بر سانتي
  .نتايج را بطور مختصر و كامل گزارش كنيد -5
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  گيري رطوبت خاك با استفاده از روش فالسك يا سريع اندازه: آزمايش دوم

  :مقدمه
رطوبـت خـاك بـه      . هـاي خـاك از اهميـت بـسزايي برخـوردار اسـت              گيري ميزان رطوبت در نمونه      اندازه

در تعيـين زمـان مناسـب آبيـاري و     ) Irrigation farming/agriculture(آبـي  خصوص در كشاورزي فارياب يـا  
. شـود   ميزان آبي كه در هر آبياري بـراي مرطـوب نمـودن عمـق معينـي از خـاك مـورد نيـاز اسـت، اسـتفاده مـي                            

هـاي الكتريكـي و    گيري از خاك، خشك كردن آن در آون ترين روش تعيين رطوبت خاك روش نمونه     معمولي
ايـن  . اسبه درصد رطوبت موجود در نمونه خاك از روي اختالف وزن مرطوب و وزن خـشك اسـت                 باالخره مح 

  :باشد  مشكالتي به شرح ذيل ميها مورد استفاده قرار گرفته است داراي روش كه به طور وسيعي در آزمايشگاه
  نياز به آون الكتريكي يا الكتريسيته دارد -1
لـذا روش   . باشـد    سـاعت مـي    48 تا   24 در آون دارد كه معموالً       نياز به زمان كافي جهت خشك نمودن نمونه        -2

تواند ميـزان رطوبـت خـاك را تعيـين            برداري نمي   آون يك روش در جا نيست و در همان روز يا زمان نمونه            
كـشد تـا اطـالع در          نيست چون يـك تـا دو روز طـول مـي            Real-timeگيري آن     به عبارت ديگر اندازه   . كند

  .دست آوريمرابطه با رطوبت خاك ب
  

را پيـشنهاد كردنـد   ) Flask or quick method(روش فالسك يا سريع ) Dahiya et al. 1979(داهيا و همكاران 
توان تعداد زيادي نمونـه   با استفاده از اين روش مي. باشد كه معايب گفته شده را ندارد و در عين حال ساده نيز مي    

هاي  رسوليها و همكاران در خاك      اين روش توسط دكتر حاج     .خاك را در مدت كوتاهي مورد آزمايش قرار داد        
در ايـن روش نيـاز بـه      . ايران در برابر روش آون مورد ارزيـابي قـرار گرفتـه و نتـايج خـوبي بـه دسـت داده اسـت                       

توان رطوبت خاك را تعيـين        الكتريسيته و صرف وقت نيست و تنها با استفاده از يك پيكنومتر و ترازوي دقيق مي               
  .كرد

Dahiya, I.S., Hajrasuliha, S. and Lamba, P.S. 1979. A quick method of soil moisture 
determination. Communications in Soil Science and Plant Analysis. 10 (5): 195-205. 

، 12لـد   ج. مجله علوم كشاورزي ايـران    . 1361. اكبر مختارزاده محمدي    رسوليها، شاپور، شكوه، بهران و علي       حاج
  .39-31: ، صفحات4-1هاي  شماره

  
بـا ايـن    ) روش پيكنـومتر  (گيري جـرم مخـصوص حقيقـي خـاك اسـت              روش فالسك در واقع مانند روش اندازه      

شود كه قصد تعيين رطوبت آن        تفاوت كه در اينجا به جاي خاك خشك از خاك مرطوب مورد نظر استفاده مي              
  .شود استفاده مي) پيكنومتر(و دقيق در اين روش از ظرفي با حجم مشخص . را داريم

  



  ٨

  :روش كار
پـر كـرده و جـرم خـاك     )  گـرم 30 تـا  20( ليتر را با خاك مورد نظـر        ميلي 100ثلث حجم پيكنومتر به حجم       -1

  .دهيد   نشان Aمرطوب را با 
كنيـد     ميلي ليتر آب مقطر جوشيده ريخته و با تكان دادن و حرارت ماليم سعي                40 سپس روي خاك حدود      -2

پس از آن، پيكنومتر را به مـدت يـك          . مي منافذ هوايي بين ذرات جامد خاك توسط آب جايگزين شود          تما
  .نشين شود و محتويات آن سرد شوند دقيقه روي ميز آزمايشگاه قرار داده تا ذرات خاك ته

 سپس پيكنومتر را به آرامي با آب مقطر جوشيده به حجم رسانده و در صورتي كه بخش خارجي فالسك تر         -3
  .كنيد  بيان Hباشد، آن را خشك كرده و پيكنومتر را در اين حالت توزين كرده و اين وزن را با 

 سپس پيكنومتر را خالي و خوب تميز كرده و بـا همـان آب مقطـر جوشـيده سـرد شـده پـر كـرده و پـس از                               -4
  .دهيد  نشان Gگيري را با  اين اندازه. خشك كردن سطح خارجي آن وزن كنيد

  . گرم صورت گيرد01/0ها بايستي با دقت  گيري دازهتمامي اين ان -5
گيري ساده طبق روابط زير خواهيد ديد كه چگونه رطوبـت وزنـي نمونـه خـاك محاسـبه                      با همين سه اندازه    -6

بنـابراين اگـر   ). Mwet=A(براي محاسبه رطوبت وزني طبق فرمول زير، جرم مرطوب مشخص اسـت     . شود  مي
  :توان رطوبت وزني را محاسبه كرد عيين شود، ميوزن خشك يا ذرات جامد خاك نيز ت
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هرگـاه چگـالي ذرات خـاك    . باشد  به ترتيب چگالي آب و چگالي حقيقي خاك ميρs  و ρwكه در اين روابط، 
تـوان از رقـم    تالف در ميـزان رطوبـت مهـم نباشـد، مـي     هاي عملي چند درصد اخ در دسترس نباشد و براي منظور    

متـر مكعـب بـراي چگـالي آب              گرم بر سـانتي    1متر مكعب براي چگالي حقيقي خاك و رقم            گرم بر سانتي   67/2
 :تر زير استفاده نمود استفاده كرد و از فرمول ساده

100
GH

62.55Aθ% m −
−

=  

 كمتر از ميزان واقعي تعيين خواهد شد و طبـق           Hشود،    ن نمي چون معموالً تمامي منافذ هوايي توسط آب جايگزي       
رود كه روش فالسك رطوبت بـاالتري         لذا انتظار مي  . فرمول باال، رطوبت خاك باالتر از ميزان واقعي خواهد شد         

  .نسبت به روش آون بدست دهد



  ٩

ا با يكـديگر مقايـسه   گيري كرده و نتايج ر    براي نمونه خاك مذكور، رطوبت وزني را به روش آون نيز اندازه            -7
  . كنيد
  

شـود، در كارهـاي صـحرايي گـاهي اوقـات اتفـاق               چون در روش فالسك مقدار كمي خاك مصرف مي        
افتد كه نمونه خاك دست نخورده برداشت شده داراي حجم زيادي بـوده و اسـتفاده از تمـامي ايـن نمونـه در                 مي

يادداشت شود و سپس يـك      ) Mwet(خاك  در اين شرايط بهتر است كه جرم مرطوب كل          . فالسك ممكن نيست  
از نمونه اصلي گرفته شـود و رطوبـت آن تعيـين شـود، حـال بـا اسـتفاده از نـسبت                       ) Subsample(نمونه كوچك   

در نمونه اصلي قابل ) Ms(، جرم خاك خشك )Mwet(و جرم مرطوب كل خاك      ) θm( رطوبت وزني تعيين شده     
  :محاسبه است
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توان جـرم مخـصوص ظـاهري و درصـد رطوبـت حجمـي                 حال با داشتن جرم خاك خشك در نمونه اصلي مي          و
  .خاك را محاسبه كرد
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  )برگ(گيري مقدار آب گياه  اندازه: آزمايش سوم

  :مقدمه
 چـون . باشـد   هاي قبل گفته شد كه مقدار آب خاك شاخص خوبي براي تعيين نياز آبياري مي                در آزمايش 

امـا اگـر بتـوانيم پتانـسيل آب خـاك را      . كنـيم  گيري مقدار آب خاك آسان است، از اين روش استفاده مي   اندازه
به هـر حـال تعيـين وضـعيت آب در خـاك      . تر خواهد بود تعيين كنيم، براي تعيين زمان يا نياز آبياري بهتر و دقيق       

يين وضـعيت آب در گيـاه يـا تـنش آب در گيـاه        لذا براي تع  . روشي غير مستقيم در بررسي نياز آبي گياهان است        
)Plant water stress (هاي مستقيم استفاده شود بـه ايـن معنـي كـه وضـعيت آب در گيـاه        بهتر است كه از روش

  .تر هستند هاي مستقيم قابل اعتمادتر و دقيق روش. مستقيماً مورد بررسي قرار گيرد
ساسي دارد بـه طـوري كـه بـدون وجـود آب بـه مقـدار                 آب در كليه فرآيندهاي فيزيولوژيكي گياه نقش ا       

 تـا   80بـيش از    . گردند  هاي گياهي، اين فرآيندها با اشكال روبرو شده و در مراحل بحراني قطع مي               كافي در بافت  
آب . از آب تشكيل شده اسـت ) چوبي( درصد وزن گياهان خشبي     50 درصد وزن تازه گياهان علفي و حدود         90

دهنده پروتوپالسم سلول گياهي، به عنوان حـالل و انتقـال دهنـده بـسياري از مـواد در        كيلبه عنوان ماده اصلي تش    
اي است كه در تركيبات شيميايي بسياري از فرآيندهاي مهم بيوشيميايي             همچنين آب به عنوان ماده    . باشد  گياه مي 

در ) Turgidity( عامل ايجاد آماس     آب به عنوان  . شود  وارد مي ) نظير فتوسنتز و يا هيدروليز نشاسته به قند و غيره         (
تواند به عنوان يـك راهنمـا،    بنابراين تعيين وضعيت آب در گياه مي. هاي گياهي تقش اساسي و حياتي دارد        سلول

  .در تعيين زمان آبياري و نياز آبي گياه مهم باشد
بديهي اسـت كـه   . كنيمتوانيم از مقدار يا پتانسيل آب در گياه استفاده     براي تعيين وضعيت آب در گياه مي      

هـاي    گيـري پتانـسيل آب نيـاز بـه دسـتگاه             آب در گياه قابل اعتمادتر و بهتر است ولي چـون انـدازه              تعيين پتانسيل 
گيـري    هاي سـاده انـدازه      دهند كه از روش     پيچيده، دقيق و گاهاً گران قيمت دارد، برخي از  دانشمندان ترجيح مي            

  .نش آب در گياه استفاده كنندمقدار آب گياه براي تعيين وضعيت يا ت
  

  :گيري از گياه جهت تعيين وضعيت آب گياه چند نكته قابل ذكر است براي نمونه
  آب در گياه باشد؟ گيري صورت گيرد كه بهتر بيانگر وضعيت  از چه اندامي نمونه -1

اسـت، بـه    ) Accessible(كنند چـون اوالً بـرگ انـدامي در دسـترس              محققين بيشتر استفاده از برگ را توصيه مي       
هاي ديگـر     گيري از آن در مقايسه با بسياري از اندام          ثانياً نمونه . عنوان مثال مانند ريشه نيست كه در دسترس نباشد        

هاي ديگر در معرض عوامـل محيطـي          ثالثاً برگ از نظر فيزيولوژيكي مهم است چرا كه بيشتر از اندام           . آسان است 
)Exposed (     هايي هستند كـه عاليـم        ها اولين اندام     به گياه وارد شود، معموالً برگ      است يعني اينكه اگر تنش آبي
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البتـه در برخـي شـرايط، ممكـن         .  شاخص حساس و خوبي از تنش آبي است         لذا برگ . دهند  تنش آبي را بروز مي    
  .هاي ديگر مهم باشند است اندام

  گيري صورت گيرد؟ از چه محلي نمونه -2
. گيري برگ استفاده كنيم     ه از چه موقعيتي روي  درخت جهت نمونه        اين مورد بخصوص در درختان مهم است ك       

. شـود   هاي جوان معموالً درصد آب بيشتري دارند و لذا بـه سـمت نـوك گيـاه مقـدار آب بـرگ زيـاد مـي                           برگ
لذا از بيرون بـه سـمت تنـه         . هايي دارند كه در آفتاب قرار دارند        دار رطوبت بيشتري نسبت به برگ       هاي سايه   برگ

گيـري    هاي شاداب و سالم با سن متوسط نمونـه          شود از برگ    توصيه مي . شوند  ها معموالً آبدارتر مي     برگدرخت،  
  .گيرد گيري صورت مي معموالً از پهنك برگ نمونه. انجام شود

نمونـه برداشـت شـده از بـرگ     . شـود  براي تعيين مقدار آب اندام گياهي معموالً از روش آون يا وزني استفاده مي      
بـراي  . شـود  بـين مـي  ) Fresh weight, FW( و اين وزن به عنوان وزن تر يا وزن تازه يـا وزن مزرعـه   توزين شده

چـون مـاده خـشك    . شـود  اسـتفاده مـي  ) Ventilator oven(دار  خشك كردن نمونه گياهي از يك آون هواكش
. شـود  اسـتفاده مـي  گياهي بيشتر ماده آلي است، از دماي كمتري براي خشك كردن آن در مقايسه با نمونه خاك                

برخـي از محققـين دمـاي       . شـود    ساعت اسـتفاده مـي     48 تا   24 درجه سيليسيوس به مدت      70 تا   65معموالً از دماي    
  .نامند  ميDW يا Dry weightخشك اندام گياهي را -وزن خشك يا آون. اند را پيشنهاد كرده)  درجه80(باالتر 

بـراي درك بهتـر   . شـود  تمامي آب گياه خـارج نمـي  ذكر يك نكته ضروري است كه طي فرآيند خشك كردن،  
  :موضوع مفيد است كه آب گياه را به دو بخش تقسيم كنيم

  )Free or non-bound water(آب آزاد يا غيرپيوندي ) الف
  )Bound water(آب پيوندي يا پيوسته ) ب

اي بين سلولي قـرار گرفتـه       آب آزاد آبي است كه به طور آزاد در سيتوپالسم و منافذ درشت ديواره سلولي و فض                
ولي آب پيوندي بخشي از آب گياه است كه با نيـروي            . شود  و طي فرآيند خشك شدن از اندام گياهي خارج مي         

هـاي گيـاهي نگهـداري        در منافذ مويينه بسيار ريز ديواره سـلولي سـلول         ) مكش ماتريك بسيار زياد   (خيلي زيادي   
لـذا وقتـي صـحبت از    . ز قادر به خارج كردن اين آب از گياه نيـست          درجه و باالتر ني    100هاي    شود و حتي دما     مي

  .شود، منظور آب آزاد است خشك كردن اندام گياهي و تعيين مقدار آب آن مي
  

  :شود براي بيان مقدار آب گياه از دو واژه استفاده مي
  ):تازه(درصد يا نسبت رطوبت بر اساس وزن تر  -1

100
FW

DWFWbasis)(wet %θm ×
−

=  
  : رطوبت بر اساس وزن خشكدرصد يا نسبت -2

100
DW

DWFWbasis)(dry %θm ×
−

=  
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  :برابر است با) Biomass %(و بديهي است كه درصد ماده خشك در نمونه تازه 
100

FW
DW%Biomass ×=  

100%Biomassbasis)(wet %θm =+  
  

لـذا از   .  حتـي در كوتـاه مـدت نيـز در حـال تغييـر اسـت                FWچون گياه يك موجود زنده و در حال رشد اسـت،            
از ايـن شـاخص   . شـود  شاخص درصد رطوبت بر اساس وزن تر در بررسي وضعيت آب در گياه كمتر استفاده مي            

هـاي مختلـف گيـاهي        هاي مختلف گياه و يا براي مقايسه مقدار آب بين گونـه             بيشتر براي مقايسه مقدار آب اندام     
 درصد نيز ممكن اسـت      90تي بيش از    به عنوان مثال مقدار آب بر اساس وزن تر در گياهان گوش           . شود  استفاده مي 

  .باشد  درصد مي20باشد در صورتي كه مقدار آن براي گياهان كويري معموالً كمتر از 
هاي گياهي در كوتاه مدت تقريباً ثابت اسـت، از درصـد رطوبـت بـر اسـاس وزن       نمونه) DW(چون وزن خشك  

هاي جوان  ها و اندام ولي در مورد برگ. مودتوان براي بيان وضعيت آب گياه در كوتاه مدت استفاده ن خشك مي 
به هر حال چون تغييرات وزن      . و مريستمي، وزن خشك در كوتاه مدت نيز به دليل فتوسنتز در حال افزايش است              

خشك برگ طي چند ساعت تا يك روز چندان قابل توجه نيست، درصد رطوبت بـر اسـاس وزن خـشك بـراي                       
  . و سنجش كمبود آب گياه در طول روز و شب مفيد استبيان وضعيت آب در گياه در كوتاه مدت

   
  :روش كار

را با رعايـت نكـات      ) درخت(از پهنك برگ يك گياه علفي و يك گياه خشبي           )  گرم 50 تا   20بين  ( مقداري   -1
نمونـه گيـاهي    ) FW(گيري برداشت كـرده، جداگانـه وزن نمـوده و بـه عنـوان وزن تـر                    گفته شده در مورد نمونه    

  .يدكن يادداشت
 درجه  70 تا   65دار قرار داده و در دماي بين          هاي كاغذي ريخته و در آون هواكش        هاي تازه را در پاكت       نمونه -2

  . ساعت قرار دهيد تا كامالً خشك شده و به وزن ثابت برسند48گراد به مدت  سانتي
  .بناميد) DW(خشك را بيرون آورده و بدقت وزن كنيد و آن را وزن خشك -هاي آون  سپس نمونه-3
هـاي گيـاهي مـذكور را          درصد رطوبت بر اساس وزن تر و خشك و درصـد مـاده خـشك يـا بيومـاس نمونـه                     -4

  .نتايج را بطور مختصر و كامل گزارش كنيد. محاسبه كرده و با يكديگر مقايسه كنيد
  

  :كاربرد ميزان آب گياه
هاي نيشكر هفـت تپـه      در طرح . شود  آبياري تعيين مي  گيري ميزان آب گياه، نياز گياه به          امروزه با استفاده از اندازه    

ريزي آبياري مزارع نيشكر را بـر اسـاس اطالعـات             و كارون واقع در خوزستان از اين روش استفاده كرده و برنامه           
اين روش بـراي    . نمايند  و ميزان رطوبت موجود در آن تعيين مي       ) غالف برگ (هاي گياهي     حاصل از تجزيه بافت   
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در روش تجزيه گيـاه، از يـك   . نامند  ميCrop logging يا نياز غذايي گياه را روش تجزيه گياه يا تعيين نياز آبي
شود كه تغييرات درصد آب يا غلظت عنـصر غـذايي مـورد نظـر در گيـاه را                     منحني استاندارد يا مرجع استفاده مي     

ايـن  . دهـد  ر طول فصل رشد نشان مياي ندارند با زمان د براي مزارع پرمحصول كه كمبود رطوبتي و يا نياز تغذيه    
سـپس  ). 1شـكل   (شـود     منحني يك منحني تجربي است كه براي منطقه مورد نظـر و گيـاه مـورد نظـر تعيـين مـي                     

شـود و بـا منحنـي     وضعيت آب يا عنصر غذايي در گياه در مزرعه مورد نظر و در زمـان مـورد بررسـي تعيـين مـي        
ه از نظر آب يا عنصر غذايي باالتر يا روي منحني قرار گرفـت،  در صورتي كه وضعيت گيا. شود  مرجع مقايسه مي  

تر از منحني مرجع باشد، كمبود آب         ولي اگر مقدار آن پايين    . اي ندارد   اين مزرعه مشكل كمبود رطوبتي يا تغذيه      
 .Dr(ايـن روش توسـط دكتـر كليمنـت     . يا عنصر غذايي وجود دارد و بايستي آبياري يا كوددهي صورت گيـرد 

Clement (باشند، پيشنهاد شد قراوالن تغذيه گياه مي كه يكي از پيش.  
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  )برگ(در گياه ) كمبود اشباع(و كمبود آماس ) درصد اشباع نسبي(گيري آماس نسبي  اندازه: آزمايش چهارم

  :مقدمه
هـاي    بافـت همچنانكه در آزمايش قبل ذكر شد، در برخي مواقـع بـه كـار گـرفتن درصـد آب موجـود در                       

هـاي    دهند كه از واژه     لذا برخي از محققين ترجيح مي     . شود  گياهي بدون رعايت مقدمات الزم با اشكال روبرو مي        
 Relative water(مقدار نـسبي آب  : ها عبارتند از اين واژه. ديگري براي بيان وضعيت آب در گياه استفاده كنند

content, RWC (   يا آمـاس نـسبي)Relative turgidity, RT (     و كمبـود آب يـا كمبـود نـسبي آب)Relative 

water deficit, RWD (  يا كمبود اشباع يا آماس)Saturation deficit, SD .(    تعيين آمـاس نـسبي روش خـوبي
داري   جهت بيان مقدار آب گياه است بدون اينكه خطاهاي حاصل از تغييرات وزن خشك يا تر بـر آن اثـر معنـي                      

هاي گيـاهي، اسـتفاده از مقـدار نـسبي      گيري مقدار آب در بافت دارترين روش اندازه    نيتوان گفت مع    مي. بگذارد
  .آب يا آماس نسبي است

و وزن خـشك  ) FW( عبارت است از نسبت تفاوت وزن تازه نمونـه گيـاهي             RT يا   RWCاز نظر تعريف،    
  : يعنيDWو ) Turgid weight, TW(به تفاوت وزن آماس ) DW(آن 

100
DWTW
DWFW%RT%RWC ×

−
−

==  
بيانگر وزن گياه يا اندام گيـاهي  ) TW(وزن آماس .  پيشنهاد شدWeatherley (1950)اين رابطه اولين بار توسط 

به عبارت . باشد) Full turgor(در حالتي است كه كمبود آب در گياه وجود نداشته باشد يا گياه در آماس كامل 
براي تعيين وزن آمـاس بايـستي بـرگ يـا انـدام             . صفر است ديگر در اين حالت پتانسيل آب در اندام گياهي برابر           

لذا چـون اغلـب پتانـسيل گيـاه در     . قرار داد) آب مقطر در فشار اتمسفر(گياهي را در محيطي با پتانسيل آب صفر        
اگـر  . كنـد  حالت تازه يا طبيعي كمتر از آب خالص است، آب از خارج نمونه گيـاهي بـه داخـل آن حركـت مـي      

در ايـن   . برابـر خواهـد شـد     ) صـفر ( فرآيند داده شود، پتانسيل آب درون سلول با برون سلول            فرصت كافي به اين   
  .حالت وزن اندام گياهي بيانگر وزن آماس خواهد بود

  
  :چند نكته در مورد تعيين وزن آماس بايستي رعايت شود

 30 تـا  20موالً دماي مع. باشد) برگ(تقريباً مساوي دماي محيط طبيعي اندام گياهي        ) آب مقطر (دماي محيط    -1
قـرار دادن در    (برخي از محققين معتقدند كه بايستي دماي محيط كاهش يابد           . گراد مناسب است    درجه سانتي 

تا فرآيندهاي سوخت و ساز در برگ به حداقل برسد و وزن خشك انـدام در طـول آزمـايش تغييـر                  ) يخچال
يابد، كاهش دما سبب افزايش  ه آب كاهش ميولي چون با كاهش دما تراوايي غشاء پالسمايي نسبت ب      . نكند

  .شود زمان تعادل مي
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هـاي آب   داده شـود تـا اينكـه مولكـول       ) آب مقطـر  (بايستي فرصت كافي جهت تعادل نمونه گياهي با محيط           -2
 كمتـر از مقـدار واقعـي        TWاگـر زمـان تعـادل كـافي نباشـد،           . هاي گياهي برسند    ترين سلول   بتوانند به داخلي  

 سـاعت   6 تا   2بر اساس تجربه زمان     . شود  نتيجه آماس نسبي بيشتر از مقدار واقعي تعيين مي        بدست آمده و در     
هاي خشبي و ضخيم زمان       هاي نازك و علفي زمان كمتر و براي برگ          احتماالً براي برگ  . زمان مناسبي است  
ن خـشبي   پيشنهاد كرد كه چون زمان تعادل بخصوص براي گياهـا Weatherely (1950). بيشتري الزم است

قابل ذكر است كه اين عمل هر چند زمان تعادل را كـاهش             . طوالني است، از قطعات برگ آنها استفاده شود       
هـاي بريـدگي فـضاهاي بـين سـلولي            شود چرا كـه در محـل        دهد ولي سبب ايجاد خطا در وزن آماس مي          مي

ه وزن آماس بـيش از ميـزان   بيشتري در معرض محيط بيرون قرار گرفته و آب وارد اين فضاها شده و در نتيج            
لـذا  . شود كه آماس نـسبي تعيـين شـده كمتـر از مقـدار واقعـي باشـد                   اين خطا سبب مي   . شود  واقعي تعيين مي  

Kramer and Hewlett (1963)معتقدند كه براي تعيين آماس نسبي بهتر است از برگ كامل استفاده نمود  .
  .بايستي استفاده شود) Needles( سوزني كامل هاي برگ) Conifers(برگان  به عنوان مثال در سوزني

  
  :شود هاي گياهي به دو مرحله تقسيم مي به طور كلي فرآيند جذب آب توسط گياه يا سلول

 سـاعت كامـل     5 الـي    4جذب آب جهت رفع كمبود آب است كه اين مرحلـه سـريع بـوده و در                  : مرحله اول  -1
  .شود مي

  .انجامد كه معموالً روزها به طول مي) زن خشكافزايش و(جذب آب براي رشد گياه : مرحله دوم -2
دهد كـه   شود، اين اطمينان را به ما مي رسد زماني كه جهت تعادل براي تعيين وزن آماس استفاده مي   لذا به نظر مي   

تنفس و فتوسنتز و به طور كلي سوخت و ساز در اين زمان كوتـاه نـاچيز بـوده و وزن خـشك انـدام تقريبـاً ثابـت                 
گيري مجدد براي تعيين كاهش وزن خشك در اثر تنفس يا افزايش وزن در اثـر فتوسـنتز        زي به نمونه  لذا نيا . است

  .وجود ندارد
لـذا  .  پيـشنهاد شـده اسـت   Stocker (1929)توسـط  ) SD يـا  RWD(مفهوم كمبود اشباع يا كمبود آمـاس  

 SD يـا    RWDاز نظر تعريف،    . شود كه اين مفهوم از نظر زماني قبل از آماس نسبي تعريف شده است               مشاهده مي 
  : يعنيDW و TWبه تفاوت ) FW(و وزن تازه ) TW(عبارت است از نسبت تفاوت وزن آماس 

100
DWTW
FWTW%SD%RWD ×

−
−

==  
  :شويم كه اين دو مكمل يكديگر هستند يعني با مشاهده دو فرمول آماس نسبي و كمبود آماس متوجه مي

100%RWC%RWD =+ RWC100%RWD%                يا                  −=  
در حالـت   . به عبارت ديگر هر چقدر آماس نسبي يك اندام گياهي بـاالتر باشـد، كمبـود آمـاس آن كمتـر اسـت                      

يعنـي حـالتي كـه گيـاه كمبـود آب           ) پس از بارندگي يا موقع شبنم كه هوا اشباع از بخار آب است            (آماس كامل   
 درصـد بيـانگر     100بنـابراين آمـاس نـسبي كمتـر از          .  درصد و كمبود آماس صـفر اسـت        100، آماس نسبي    ندارد
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چـون گياهـان    .  درصد اسـت   100در حالت خشك، آماس نسبي صفر و كمبود آماس          . كمبود آب در گياه است    
 و كمبـود نـسبي   در حالت طبيعي معموالً در آماس كامل نيستند، بسته به ميزان كمبـود آب در آنهـا آمـاس نـسبي               

 مفهـومي شـبيه   RWCتـوان گفـت كـه     در واقع مـي  .  درصد دارند كه مكمل يكديگرند     100مقاديري بين صفر تا     
باشد كه مقـدار   مي) Relative saturation/Degree of saturation, Sr(مفهوم اشباع نسبي يا درجه اشباع خاك 

  :سنجد  ميرطوبت گياه را در شرايط واقعي نسبت به شرايط آماس كامل

                            %RWC100

DW
DWTW

DW
DWFW

=×
−

−

 

  
  :روش كار

هـاي خيلـي پيـر و       سـعي كنيـد از انتخـاب بـرگ        (تعدادي برگ سالم دو گياه علفي و خشبي را انتخاب كنيد             -1
  ).خيلي جوان اجتناب نماييد

ايـن  (نتخـاب و بالفاصـله وزن نماييـد          برگ سالم را ا    5 تا   3ها را به آزمايشگاه انتقال داده و از هر كدام             برگ -2
هـاي گيـاهي بـه آزمايـشگاه، آنهـا را در              بهتر است در حين انتقال نمونه     ). وزن را وزن در مزرعه يا تازه بناميد       

بديهي است از دست رفتن آب از نمونه در حـين  . هاي نايلوني قرار دهيم تا وزن تازه گياه تغييري نكند        پاكت
  .شود  و در نتيجه كاهش آماس نسبي ميFWكاهش انتقال به آزمايشگاه سبب 

به همـين حالـت   )  ساعت2(ها را داخل آب مقطر قرار داده و سرپوشي روي آن بگذاريد و بمدت الزم    برگ -3
هـا را از داخـل آب بيـرون آورده و پـس از                سـپس بـرگ   . ها به حالت آماس كامل درآينـد        رها كنيد تا برگ   

ها را براي مـدتي در آب قـرار داده و    مجدداً برگ.  توزين نماييدخشك كردن آب روي سطح آنها بالفاصله  
ايـن وزن   (اينقدر اين كار را ادامه دهيد تا به وزن ثابت برسـيد             . پس از خشك كردن سطح آنها، توزين كنيد       

  ).را وزن آماس بناميد
 تـا   65 دمـاي     ساعت در  48دار به مدت      هاي كاغذي قرار داده و در آون هواكش         هاي فوق را در پاكت      برگ -4

هـاي فـوق را وزن كـرده و ايـن وزن را وزن                سپس نمونـه  . گراد حرارت دهيد تا خشك شود        درجه سانتي  70
  .خشك بناميد

هاي گياهي را محاسبه و مقايـسه         با استفاده از روابط ذكر شده، آماس نسبي و كمبود آماس هر كدام از نمونه               -5
  .كنيد

  
  :كاربرد آماس نسبي و كمبود آماس

شود چـرا كـه بـين         پتانسيل آب گياه استفاده مي    - نسبي يا مقدار نسبي آب گياه در روابط مقدار آب          از آماس  -1
يعني هر چـه پتانـسيل آب گيـاه كـاهش يابـد،      . آماس نسبي و پتانسيل آب در گياه رابطه نزديكي وجود دارد 
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س نـسبي در برابـر      هر چقدر شـيب تغييـرات آمـا       . ولي اين رابطه خطي نيست    . يابد  آماس نسبي نيز كاهش مي    
 درصد بيانگر آماس يا     100آماس نسبي   . پتانسيل آب بيشتر باشد، بيانگر حساسيت بيشتر گياه به خشكي است          

توان گفـت تقريبـاً بـه عنـوان يـك عـدد سـر         مي. و پتانسيل آب صفر است) Full turgor(تورژسانس كامل 
 Incipient(گــي يــا پالســموليز  درصــد در يــك گيــاه معمــولي شــروع پژمرد80انگــشتي در آمــاس نــسبي 

plasmolysis (گيرد يعني در اين حالت پتانسيل فشاري يا فـشار آمـاس    صورت مي)Turgor pressure ( در
نيـست و بـراي   ) Unique(يك رابطه يكتـا  ) مقدار نسبي آب-پتانسيل آب(البته اين رابطه . شود گياه صفر مي 

هاي مختلف ممكـن      هاي يك گونه در محيط      ت و حتي اندام   هاي با سن متفاو     هاي مختلف گياهي، اندام     گونه
توان بسته به گونه يا اندام گيـاهي    به عبارت ديگر در يك مقدار مشخص آماس نسبي مي         . است متفاوت باشد  

هـا يـا      لذا مقايـسه مقـادير آمـاس نـسبي در گونـه           . يا سن اندام، مقادير مختلف پتانسيل آب وجود داشته باشد         
به همين دليل است كه بـا وجـودي كـه آمـاس نـسبي و كمبـود آمـاس                    . بل اعتماد نيست  هاي مختلف قا    بافت

هاي بهتري نسبت به درصد آب گياه هستند ولي بهترين شاخص وضعيت آب در گياه، پتانـسيل آب                    شاخص
  .است

ريـزي   تـوان در برنامـه   ، مي) درصد85مثالً (اگر حد بحراني آماس نسبي براي گياه مورد نظر تعيين شده باشد             -2
  .زمان آبياري از آن استفاده نمود
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  هاي گياهي به روش تعادل در مايع گيري پتانسيل آب در بافت اندازه: آزمايش پنجم

  :مقدمه
در گيـاه، تعيـين پتانـسيل    ) Water stress(بهترين و مفيدترين روش براي تعيين وضعيت آب و تـنش آب  

كننـده    پتانـسيل آب بيـان    . ين شاخص وضـعيت آب در يـك سيـستم اسـت           باشد چرا كه پتانسيل آب بهتر       آب مي 
وضعيت آب از نظر انرژي آزاد بوده و از نظر واحد و بررسي ارتباط بر خالف مقدار آب يا مقـدار نـسبي آب در        

  .باشد يكسان مي...) آب، خاك، گياه، هوا و(ها  تمامي سيستم
  

  :شود توسط فرمول زير بيان مي) ل گياهيسلو(در يك سيستم ) Water potential(پتانسيل آب 
   cell

gψ
cell
mψ

cell
pψ

cell
sψ

cell
wψ +++=  

منظور از پتانسيل آب در سلول، پتانسيل آب در بخشي از سلول است كه توسط غشاء سيتوپالسـمي احاطـه شـده                      
هاي داخـل سـلول يـا فـشار منفـي كمتـر از              پتانسيل ماتريك در اثر كلوييد    ). Symplastبخش سيمپالست،   (است  
هـاي    هـاي گيـاهي بجـز در بافـت          در سلول . شود  التعرق ايجاد مي    هاي چوبي گياهان سريع     در آوند ) خالء(فر  اتمس

هـاي كوچـك و يـا در بخـش آپوپالسـت              هاي داراي واكوئل    يا سلول ) كه شرايط غير اشباع دارند    (بسيار خشك   
)Apoplast(       پتانسيل ثقلي نيز بر پتانسيل     . باشد  ز مي هاي پتانسيل آب ناچي     ، پتانسيل ماتريك در مقايسه با بقيه مؤلفه

لـذا  . آب اثر ندارد و يا به عبارت ديگر تعيين آن نيـاز بـه وسـيله خاصـي نـدارد     ) Chemical potential(شيميايي 
فـضاي  (بـراي آب داخـل سـلول        . دهنـد   هـاي اسـمزي و فـشاري غالـب پتانـسيل آب سـلول را تـشكيل مـي                    مؤلفه

  : به صورت زير ساده نمودتوان رابطه فوق را مي) سيمپالست
     cell

pψ
cell
sψ

cell
wψ +=  

  
  :هاي متعددي پيشنهاد شده است هاي گياهي روش م گيري پتانسيل آب در اندا براي اندازه

  )Liquid equilibration( روش تعادل در مايع -ا
  )Vapor equilibration( روش تعادل در بخار -2
  )Thermocouple psychrometer) (ج دماجفتسن رطوبت( روش سايكرومتر ترموكوپل -3
  )Pressure equilibration or pressure chamber/bomb( روش تعادل در فشار يا محفظه يا بمب فشاري -4
  تخمين پتانسيل آب سلول با داشتن مقدار آماس نسبي و رابطه آن با پتانسيل آب سلول:  روش غيرمستقيم-5
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  :روش تعادل در مايع
در اين روش بافت گيـاهي  . باشد گيري پتانسيل آب گياه مي ترين روش اندازه    ل در مايع، قديمي   روش تعاد 

اگر پتانـسيل آب بافـت   . رسد هاي آب مختلف به تعادل مي با پتانسيل) Bathing solution(هاي بيروني  با محلول
در صـورتي كـه پتانـسيل آب        بيشتر از محلول بيروني باشد، آب از بافت به سمت محلول بيروني حركت كـرده و                 
اگر تبادل آبي بين بافـت  . كند بافت كمتر از محلول بيروني باشد، آب از محلول بيروني به داخل بافت حركت مي     

چـون سـلول گيـاهي داراي       . و محلول بيروني صورت نگيرد، پتانسيل آب گياه مساوي پتانسيل آب محلول اسـت             
بـه بيـان ديگـر بـراي سـاخت          . سيل اسمزي نيز در اينجا مهم اسـت       توان گفت پتان    غشاء سيتوپالسمي است، لذا مي    

  . استفاده كرد شونده توان از يك ماده حل هاي مشخص، مي محلول بيروني با پتانسيل
  :با توجه به مقدار پتانسيل آب محلول بيروني در مقايسه با بافت گياهي، سه واژه تعريف شده است

 Isotonic solution پتانسيل آب سلول باشـد، ايـن محلـول بيرونـي را      اگر پتانسيل آب محلول بيروني مساوي-1
  .گويند

 Hypertonic solution اگر پتانسيل آب محلول بيرونـي كمتـر از پتانـسيل آب سـلول باشـد، ايـن محلـول را        -2
  .گويند

 Hypotonic solution اگر پتانـسيل آب محلـول بيـشتر از پتانـسيل آب سـلول باشـد، ايـن محلـول بيرونـي را          -3
  .گويند

در بيشتر مـوارد از     . مختلفي استفاده كرد  ) Solutes(هاي    شونده  توان از حل    براي ساخت محلول بيروني مي    
و پلـي اتـيلن گاليكـول       ) نـوعي الكـل متبلـور شـيرين       ) (Mannitol(، مانيتول   )Sucrose(موادي همچون ساكارز    

)Poly Ethylene Glycol, PEG (شود استفاده مي.  
  

) Solute or Osmoticum(شـونده    در انتخاب محلول بيروني يا ماده حـل سه ويژگي
  :مهم است

هاي زنده گياه ضرر داشته يا سمي باشد چرا كه تراوايي غشاء پالسمايي بستگي نزديكي          نبايستي براي سلول  ) الف
ليـل اثـر مـضر بـر        شوند ولي بـه د      موادي مانند اسيدها هر چند سبب خاصيت اسمزي مي        . به انرژي متابوليكي دارد   

مواد بازدارنـده تـنفس كـه سـبب كمبـود اكـسيژن و افـزايش                . هاي گياهي نبايستي مورد استفاده قرار گيرند        سلول
شوند و ديگر مواد سمي كه بر متابوليسم اثر دارند، سبب تغيير تراوايي غشاء شده و بـه عنـوان                      اكسيدكربن مي   دي

  .اسموتيكوم نبايستي استفاده شوند
اي به نام ضـريب انعكـاس         در اين رابطه تعريف واژه    . غشاء سلولي تقريباً نسبت به آن ماده ناتراوا باشد        بايستي  ) ب

 Staverman (1951)ايـن واژه توسـط   . غشاء ضروري است) Reflection/selectivity coefficient(يا انتخاب 
. باشـد   لولي نسبت به مواد محلـول مـي        غشاء س  (Permeability)پيشنهاد شده است و بيانگر نفوذپذيري يا تراوايي         
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مقدار آن عبارت است از نسبت اختالف فشار مشاهده شده در دو طرف غشاء به مقدار تئوريكي يـا اسـمي فـشار                       
اگـر مقـدار آن     .  باشد، غشاء نسبت بـه مـواد محلـول كـامالً ناتراواسـت             1اگر اين ضريب مساوي     . اسمزي محلول 

بافـت گيـاهي يـك      . باشـد   تراوايـي انتخـابي غـشاء مـي          بيـانگر    1-0ادير بـين    مساوي صفر باشد، كامالً تراوا و مقـ       
تراوا در اسـمز سـنج كامـل آب را از خـود عبـور                 به بيان ديگر، غشاء نيمه    . كامل نيست ) Osmometer(اسمزسنج  

. دهـد  مـي ولي غشاء پالسمايي عالوه بر آب، مقداري امالح را نيز از خود عبور . دهد داده ولي امالح را عبور نمي    
دهد،   را مي ) مواد محلول (تر از مواد ديگر       اجازه عبور سريع  ) آب(لذا غشاء سلولي يا هر غشايي كه به برخي مواد           

تـراوا  - يـا بـه نادرسـت نيمـه    (Differentially permeable membranes)غشاءهاي با تراوايي افتراقي يا انتخابي 
(Semi-permeable membranes)اي انتخاب شود كـه بـه ميـزان عبـور آن از غـشاء       ايد مادهلذا ب. شود  گفته مي

  ).ضريب انعكاس آن نزديك يك باشد(پالسمايي كم باشد 
  .توسط گياه يا ريزجانداران جذب و وارد فرآيندهاي سوخت و ساز نشود) ج

  
سـاكارز بـراي گيـاه سـمي نيـست ولـي ضـريب              . تمامي مواد ذكر شده داراي نقايصي در اين رابطه هستند         

عيب ديگر ساكارز آن است كه توسط موجودات زنده . است) 8/0-9/0(از مانيتول ) 6/0-7/0(عكاس آن كمتر    ان
كنـد ولـي توسـط ريزجانـداران تجزيـه       مانيتول با وجودي كه كمتر از غشاء پالسمايي عبور مي. شود  هيدروليز مي 

آن، حالليت كم آن در آب اسـت كـه          از معايب ديگر    . شود  شود و توسط گياه نيز جذب و در گياه جابجا مي            مي
پلي اتيلن گاليكول چون يك پليمر است، جرم مولكولي بـااليي  . كند امكان ساخت محلول غليظ آن را سلب مي      

گيـرد   مورد حمله ريزجانداران قرار نمي. شود  لذا جذب گياه نشده يا كم جذب مي(gr/mol 20,000-200)دارد 
  .شود در اين آزمايش از ساكارز استفاده مي. عي وجود نداردو در مورد سميت آن براي گياه نظر قط

گيـري تغييـر      توان با اندازه    هاي مختلف را مي     هاي با پتانسيل    تغييرات ايجاد شده در بافت گياهي در محلول       
ــه روش    ــر غلظــت محلــول بيرونــي ب ــا تغيي ــه ي ســنجي  هــاي انكــسار وزن، حجــم، طــول، ســطح و ضــخامت نمون

(Refractometric method)روش وزني .  مورد بررسي قرار داد(Gravimetric method)هاي   بيشتر براي بافت
 Volumetric)روش حجمـي  . اي و گوشـتي گياهـاني ماننـد هـويج، سـيب زمينـي و چغنـدر مناسـب اسـت          توده

method)     جـايي كـه پتانـسيل    (براي تعيين پتانسيل آب در نقطـه شـروع پالسـموليز        .  در برخي مواقع مناسب است
گيـري طـول اسـتفاده        از روش حجمـي يـا انـدازه       ) فشاري صفر و پتانسيل اسمزي تقريباً برابـر پتانـسيل آب اسـت            

توان براي بيان جذب آب توسط بافت يا از دست دادن آب استفاده              از تغيير غلظت محلول بيروني نيز مي      . شود  مي
شـود و اگـر بافـت آب جـذب كنـد،        مـي تـر  شود، محلول بيروني رقيـق     وقتي آب از بافت گياهي خارج مي      . نمود

  .شود در اين آزمايش از روش وزني استفاده مي. شود تر مي محلول بيروني غليظ
هـاي    در روش تعادل در مايع، تغييرات ايجاد شده در بافـت گيـاهي در برابـر مقـادير پتانـسيل آب محلـول                      

نـاچيز باشـد، بيـانگر پتانـسيل آب بافـت      پتانسيلي كه تغييرات ايجـاد شـده در بافـت گيـاهي           . شود  بيروني رسم مي  
  .گياهي است
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گيـري پتانـسيل آب زيـاد         در روش تعادل در مايع به دليل برخي خطاهـايي كـه وجـود دارد، دقـت انـدازه                  
كـه  ) Free spaceفـضاي آزاد،  (در اين روش، ورود محلول بيروني به فضاي بين سلولي و ديواره سـلولي  . نيست

ود كـه منحنـي تغييـرات وزن در مقابـل           شـ   دهـد، سـبب مـي        را در خود جاي مي      درصد آب بافت   25 تا   10حدود  
چون غـشاء پالسـمايي     . تر از ميزان واقعي نشان دهد       پتانسيل به سمت جلو جابجا شود و پتانسيل آب بافت را منفي           

نسبت به مواد محلول كامالً تراوا نيست، ورود ماده حل شونده به درون بافت گياهي نيز سبب كاهش پتانـسيل آن                  
از ديگر منابع خطا در اين روش آن اسـت كـه در محـل بريـدگي بافـت، بـه دليـل                . شود  نسبت به مقدار واقعي مي    

هاي مجاور يـا      اي از سلول    هاي حاشيه   يابد، در نتيجه سلول     ديدگي ديواره سلولي پتانسيل فشاري كاهش مي        آسيب
  .تر آب جذب كرده و پتانسيل آب بافت در كل كمتر از مقدار واقعي خواهد شد داخلي

  
  :روش كار

اين . را در مقداري آب مقطر حل نموده و به حجم نهايي يك ليتر برسانيد             ) C12H22O11( گرم ساكاروز    686 -1
بـا اسـتفاده از ايـن    . باشـد   بـار مـي  6/41 موالر اسـت و فـشار اسـمزي آن حـدود             2محلول داراي غلظتي برابر     

 موالر تهيه كرده    75/1 و   50/1،  25/1،  0/1،  75/0،  50/0،  25/0،  0هاي    هاي ديگري به غلظت     محلول، محلول 
 Vant(فشار و پتانسيل اسمزي آنها را بـا اسـتفاده از فرمـول وانـت هـوف      . و دماي آنها را نيز يادداشت كنيد

Hoff (محاسبه كنيد.  
  .هاي مجزا ريخته و آنها را عالمت گذاري كنيد ديش محلول هاي فوق را در پتري -2
. نماييد) وزن اوليه ( تا وزن    10 تا   10متر بريده و       ميلي 5ا ابعاد   تعدادي سيب زميني را به قطعات مكعبي شكل ب         -3

تـايي از قطعـات  سـيب زمينـي را داخـل               هـر گـروه ده    . تـايي تهيـه كنيـد       هـا، قطعـات ده      ديـش   به تعداد پتـري   
ها   ها قرار دهيد و اجازه دهيد براي مدت دو ساعت تعادل پتانسيل آب بين بافت                هاي حاوي محلول    ديش  پتري

  .ها برقرار گردد لو محلو
هـا خـارج كـرده و پـس از خـشك          ديـش   پس از گذشت زمان مذكور، قطعات بافت سيب زميني را از پتـري             -4

  .نماييد) وزن نهايي(كردن آب سطحي، آنها را وزن 
 قطعه و تغييرات وزن را در جـدول         10 قطعه، وزن نهايي هر      10هاي ساكارز، وزن اوليه هر        مشخصات محلول  -5

  .زير تنظيم كنيد
با ترسيم تغييرات وزن بافت گياهي در برابـر پتانـسيل آب محلـول بيرونـي، پتانـسيل آب بافـت گيـاهي را در                          -6

گزارشـي مختـصر و كامـل ارائـه كنيـد و در      . جايي كه تغييرات وزن بافت گياهي صفر است بدسـت آوريـد     
  .مورد منابع ايجاد خطا بحث كنيد
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غلظت ساكارز 

  )موالر(
فشار اسمزي 

  )ربا(محلول 
پتانسيل اسمزي 

  )بار(محلول 
وزن اوليه 

  )گرم(بافت 
وزن نهايي 

  )گرم(بافت 
  )گرم(تغييرات وزن 

 )-(و كاهش (+) افزايش 
0            
25/0            
50/0            
75/0            
0/1            

25/1            
50/1            
75/1            
0/2            
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   ماتريك خاك به كمك تانسيومترگيري پتانسيل اندازه: آزمايش ششم

  :مقدمه
انـد يـا بـه        هاي كشاورزي اكثراً غيراشباع     خاك. بهترين شاخص وضعيت آب در خاك، پتانسيل آب است        

هـاي    لـذا پتانـسيل فـشاري در خـاك        . بيان ديگر اكثر گياهان زراعي تنها قادرند در خـاك غيراشـباع رشـد كننـد               
ثقلي نيز آسان بوده و اهميت نسبي آن در انرژي آزاد آب عمدتاً نـاچيز               گيري پتانسيل     اندازه. غيراشباع صفر است  

 Matric(توان گفت پتانسيل ماتريـك   ، مي)پتانسيل اسمزي ناچيز(اگر خاك كشاورزي غير شور نيز باشد . است

potential (             گيـري پتانـسيل ماتريـك در         لـذا انـدازه   . دهـد   مؤلفه مهم و عمده پتانـسيل آب خـاك را تـشكيل مـي
  .اي برخوردار است هاي كشاورزي از اهميت ويژه اكخ

گيري پتانسيل ماتريك خـاك و تعيـين زمـان آبيـاري، تانـسيومتر يـا                  يكي از وسايل ساده و رايج در اندازه       
تانسيومتر عبارتست از يك لولـه غيـر مـويين پـر از آب جوشـيده كـه از يـك                     . است) Tensiometer(تنش سنج   

و از طرف ديگر به يك خالءسنج يـا  ) Cermaic cup/tip(ميكي بدون لعاب طرف به يك كالهك متخلخل سرا
پختـه اسـتفاده    ) Kaolin(در ساخت كالهك سراميكي از خـاك چينـي يـا رس كـائولين               . شود  فشارسنج ختم مي  

گيري پتانسيل ماتريك خاك، كالهك سـراميكي         براي اندازه . شود كه خاصيت انقباض و انبساط اندكي دارد         مي
چون كالهك به آب و امالح تراواست، لذا تنهـا عامـل انتقـال آب بـه بيـرون،                   . گيرد  تر در خاك قرار مي    تانسيوم

بـا خـروج آب از تانـسيومتر، خـالء در           .  داخل تانـسيومتر اسـت       پتانسيل ماتريك خاك و پتانسيل ثقلي ستون آب       
اگـر تانـسيومتر كوتـاه      . شـود   گيري مـي   شود كه توسط فشارسنج يا خالءسنج اندازه        باالي لوله تانسيومتر ايجاد مي    

باشد، اثر پتانسيل ثقلي آب داخل تانسيومتر در مقايسه با پتانسيل ماتريـك خـاك بـراي خـروج آب از تانـسيومتر                       
ولي اگر طول تانسيومتر زياد باشد، بايستي اثر پتانسيل ثقلي از اثر پتانـسيل ماتريـك خـاك در ايجـاد                     . ناچيز است 

  .متر مجزا شودمكش يا خالء در تانسيو
    

  :سازي تانسيومتر  آماده-1
بـراي  . سازي تانسيومتر، ابتدا بايستي لوله تانسيومتر توسط آب مقطر جوشيده سرد شده پر شـود                براي آماده 

هاي هواي موجود در كالهك سراميكي و ستون آب داخل تانسيومتر، كالهك سراميكي را                خروج تمامي حباب  
) شـود   كه در باالي تانسيومتر قـرار داده مـي        ( و با استفاده از پمپ دستي مكش         در داخل يك سطل آب قرار داده      

ايجاد اين خـالء تـؤام بـا تكـان دادن تانـسيومتر       . كنيم   بار مي  7/0شروع به ايجاد مكش يا خالء مصنوعي تا حدود          
ارج شـدند،   هاي هوا خ    پس از اينكه اكثر حباب    . هاي هواي موجود در سيستم خارج شود        شود كه حباب    سبب مي 

هـاي آزمـون سـالم        يكـي از روش   . بنـديم   لوله تانسيومتر را كامالً از آب مقطر جوشيده پر كرده و درب آن را مي              
هاي هـوا    بار، پس از مدتي حباب7/0هاي حدود  يعني اگر با ايجاد مكش . بودن تانسيومتر نيز به همين طريق است      
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ر به طور پيوسته حباب هوا در سيستم مـشاهده شـد، كالهـك              ولي اگ . در سيستم ناپديد شد، تانسيومتر سالم است      
  .شود هاي هوا مي سراميكي يا محل ديگري در تانسيومتر آسيب ديده است كه سبب انتقال ممتد حباب

هاي آزمون سالم بودن تانسيومتر بدين صورت است كه تانسيومتر را پر از آب كرده و                  يكي ديگر از روش   
 به دليل تبخير آب از طريق كالهـك سـراميكي، پـس از مـدتي خـالء در تانـسيومتر                     .در هواي آزاد آويزان كنيم    

يعني اينكه حباب هواي چنداني در لولـه تانـسيومتر          ( بار ادامه يافت     7/0-8/0اگر اين خالء تا فشار      . شود  ايجاد مي 
 پيـشنهاد شـده   Richards (1965)ايـن روش توسـط   . توان گفت اين تانسيومتر سالم اسـت  ، مي)ايجاد نشده است

  .كشد البته بايستي توجه داشت كه اين روش چند ساعت طول مي. است
  

  : طريقه نصب تانسيومتر در مزرعه-2
صـورت  ) FC(سازي تانسيومتر، بهتر است نصب آن در مزرعـه در رطوبـت حـدود ظرفيـت زراعـي                     پس از آماده  

  :گيرد و به نكات زير توجه شود
، با استفاده از فـشار دسـت تانـسيومتر را بـه طـور عمـودي در خـاك فـرو                      هاي نرم   براي نصب آن در خاك    ) الف
در حـين فـرو كـردن    . بريم تا كالهك سراميكي به عمق مورد نظر كه قصد تعيين پتانسيل آن را داريـم، برسـد            مي

شود كـه موقـع    اين شيار سبب مي. تانسيومتر در خاك ممكن است در كنار تانسيومتر شياري در خاك ايجاد شود          
بياري، آب اطراف تانسيومتر جمع شده و بـه سـرعت وارد آن شـده و پـيش از آنكـه كـل خـاك خـيس شـود،                             آ

لذا پس از فرو كردن تانسيومتر در خاك، اطراف آن را توسط خاك پر و محكـم                 . اطراف كالهك را اشباع كند    
  .كرده تا كمي باالتر از سطح زمين باشد

بـا قطـر    (متراكم، ابتدا توسط يك لوله توخـالي پليكـا يـا فلـزي              هاي سخت و      براي نصب تانسيومتر در خاك    ) ب
كه سر آن تيز و بصورت مورب در آمده است، خاك را تـا عمـق مـورد نظـر                    ) اندكي كمتر از قطر لوله تانسيومتر     

سپس براي تماس بهتر كالهك سراميكي و خاك، مقداري خاك نرم در كف          . كنيم  برش داده و آن را خالي مي      
  .شود و تانسيومتر در داخل آن نصب ميگودال ريخته 

پـشته  -در آبيـاري شـياري يـا جـوي        . شـود   در آبياري كرتي، تانسيومتر به صورت عمودي در خاك نصب مي          ) ج
)Furrow irrigation(تـا  15 درجه نسبت به افق و به فاصـله عمـودي   90 تا 45شود تانسيومتر با زاويه  ، توصيه مي 

  . پشته نصب شودمتر از كف جوي در خاك  سانتي20
گيـري پتانـسيل ماتريـك بـا          از نظـر تئـوري دامنـه انـدازه        . مختلفي دارند ) هاي  طول(هاي    ها اندازه   تانسيومتر

 يـا   -85 تا   0بار است ولي در عمل اين وسيله تنها قادر است پتانسيل ماتريك خاك بين                  سانتي -100تا  0تانسيومتر  
 را PWP و  FCم كه اين دامنه بخش كوچكي از آب قابل اسـتفاده بـين              داني  مي. گيري كند   بار را اندازه     سانتي -80

ولي خوشبختانه براي توليد بهينه اكثر گياهان زراعي، بايستي آبياري در پتانسيل ماتريك بيشتر از               . دهد  تشكيل مي 
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صول در جدول زير پتانسيل ماتريك خاك براي شروع آبياري جهت توليد بهينه مح            . بار صورت گيرد     سانتي -85
  :در گياهان زراعي مختلف نشان داده شده است

  
  )متر سانتي(پتانسيل ماتريك   گياه
  -1500  يونجه

  -1000 تا -Grasses(  300(ها  علف
  -1000 تا -500  اي ذرت علوفه
  -600 تا -400  چغندرقند

  -500 تا -400  )اي سبزينه( رشد رويشي -ريز غالت دانه
  -12000 تا -8000  ) يد دانهتول( رشد زايشي –ريز  غالت دانه

     1 bar = 100 cbar = 100 kPa = 1000 cm H20 
  
  : تعيين زمان آبياري به كمك تانسيومتر-3

اولي در منطقه حداكثر فعاليت ريشه      : شود از دو تانسيومتر استفاده شود       براي تعيين زمان آبياري، توصيه مي     
براي اغلب گياهان زمان مناسب آبياري وقتي است كـه         . شودترين عمق فعاليت ريشه نصب        و دومي نزديك پايين   

. متر و تانسيومتر تحتاني شروع كاهش پتانسيل را نـشان داد             سانتي -500 تا   -300تانسيومتر فوقاني پتانسيل ماتريك     
شـود كـه وقتـي پتانـسيل          در سيستم آبياري خودكار، خالءسنج تانسيومتر به يك شير حساس به خـالء وصـل مـي                

  .شود به مقدار مورد نظر رسيد، اين شير سبب فعال شدن سيستم آبياري ميماتريك 
)  بـار  -2/0يـا   (متـر      سـانتي  -200بر اساس تجربه ثابت شده است كه اگر پتانسيل ماتريـك خـاك بـيش از                 

به عبارت ديگر در چنين وضعيتي، هدايت هيدروليكي غير         . باشد، انتقال آب به اطراف ريشه محدود كننده نيست        
  .اع خاك قادر است نياز آبي گياه را تأمين كنداشب

  
  :روش كار

براي تامين زهكشي خـاك، در كـف   . در اين آزمايش يك خاك با بافت متوسط را در سطل بزرگي بريزيد       -1
  .دهيد سطل مقداري سنگريزه قرار 

  .سه عدد بذر گياه ذرت را در وسط اين سطل كاشته و خاك را آبياري كنيد -2
  .متر در داخل خاك نصب كنيد  سانتي30تانسيومتري به طول  -3
  . روز در جدول زير يادداشت كنيد10عدد خالءسنج تانسيومتر را با فواصل يك روز به مدت  -4
) پتانـسيل ثقلـي  (تصحيح مربوط به طول تانسيومتر (هاي ياد شده محاسبه  پتانسيل ماتريك خاك را براي زمان      -5

  .و در جدول زير يادداشت كنيد) را انجام داده
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  .مان آبياري مجدد را مشخص كنيدز -6
روند تغييرات پتانسيل ماتريك با زمان پس از اشباع شدن خاك را رسم كـرده و گزارشـي مختـصر و كامـل                        -7

  .ارائه كنيد
  
  

روز پس از   پتانسيل ماتريك خاك
  آبياري

عدد خالءسنج 
  متر بر حسب سانتي  بار بر حسب سانتي  )بار سانتي(

0        
1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        

10        
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  گيري رطوبت خاك به روش بلوك گچي اندازه: آزمايش هفتم

  :مقدمه
هـاي گچـي      گيري مقدار و پتانـسيل آب خـاك، اسـتفاده از بلـوك              هاي ساده و ارزان براي اندازه       از روش 

)Gypsum blocks (هاي مقاومتي  يا بلوك)Resistance blocks (هاي مقاومت الكتريكي  ا بلوكي )Electrical 

resistance blocks (يك بلوك گچي از دو الكترود تشكيل شده است كه اين الكترودها در داخـل گـچ   . است
بندي براي ساخت بلوك گچي مناسب است چون داراي منافذ ريزي است كـه ماننـد                  گچ شكسته . گيرند  قرار مي 

بـراي افـزايش دوام بلـوك    . ب را جذب كند و با آب خاك به تعـادل برسـد       تواند به سرعت آ     هاي مويين مي    لوله
هـا بـه يـك      دو سـر الكتـرود    . شـود   گچي در برابر انحالل و خوردگي، گاهي از گچ دندانپزشكي نيز اسـتفاده مـي              

بنـابراين تغييـرات مقاومـت يـا        . شود كه از يك پـل وتـسون تـشكيل شـده اسـت               متر وصل مي    سنج يا اهم    مقاومت
گيـري    متـر انـدازه     الكتريكي اين مدار كه بيشتر ناشي از مقاومت بـين دو الكتـرود اسـت توسـط ايـن اهـم                    هدايت  

معموالً براي افزايش سـطح تمـاس،       . شوند  هاي مختلف ساخته مي     هاي به شكل    ها و بلوك گچي     الكترود. شود  مي
منظـور افـزايش طـول عمـر        امـروزه بـه     . شـوند   الكترودها به صورت توري سـيمي گـالوانيزه يـا مـسي سـاخته مـي               

گـاهي اوقـات الكترودهـا بـه صـورت      . شـود  هاي زغالي اسـتفاده مـي   هاي مسي از ميله    ها، به جاي الكترود     الكترود
هـايي كـه      در بلوك . اي باشد   شكل بلوك گچي ممكن است مكعبي يا استوانه       . باشند  المركز مي   سيلندرهاي متحد 

هـاي    از ايـن نظـر بلـوك      . گيـرد   خاك با تأخير بيشتري صـورت مـي       اندازه بزرگي دارند، تعادل آبي بين بلوك و         
  .تقريباً به ابعاد يك قوطي كبريت است) مكعبي(هاي گچي  لذا اندازه بلوك. كوچك عملكرد بهتري دارند

. هدايت يا مقاومت الكتريكـي بلـوك گچـي تـابعي از وجـود آب و امـالح در آن و دمـاي محـيط اسـت                          
لـذا در كارهـاي تحقيقـاتي الزم اسـت از           . شـود   الكتريكـي بلـوك گچـي مـي       افزايش دما سبب كاهش مقاومـت       

) Porous medium(متخلخـل  ) محيط(بلوك گچي مانند يك جسم . روابطي جهت تصحيح اثر دما استفاده شود
برابر خواهـد   ) خاك(گيرد پس از مدتي پتانسيل آب درون آن با خارج آن              لذا وقتي كه در خاك قرار مي      . است
لوك گچي به آب و امالح تراواست، لذا پتانسيل اسمزي از جهت تبادل رطوبتي اثري بـر ايـن تعـادل                     چون ب . شد

بنـابراين اگـر   . هـاي كلـسيم و سـولفات اسـت     منافذ درون بلوك گچي به دليل حالليت گچ اشـباع از يـون     . ندارد
اومـت الكتريكـي   توان مطمئن بـود كـه مق     شوري آب خاك كمتر از شوري محلول داخل بلوك گچي باشد، مي           

ولـي اگـر غلظـت امـالح        . باشـد   بلوك تنها تابعي از ميزان آب آن است كه اين نيز وابسته به مقدار آب خاك مي                
، مقاومـت الكتريكـي بلـوك تـابعي از          )خاك خيلـي شـور باشـد      (خاك بيشتر از غلظت امالح درون بلوك باشد         

  .مقدار آب و امالح خاك است
رابطه (خاك يا پتانسيل آب خاك بايستي منحني واسنجي يا كاليبراسيون           گيري مقدار رطوبت      براي اندازه 

 يـا    براي تهيه اين منحني، رطوبت    . تهيه شود ) بين مقاومت الكتريكي بلوك و مقدار رطوبت يا پتانسيل آب خاك          
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شود و مقاومت الكتريكي نظير آن توسـط   پتانسيل آب خاك در مقادير مختلف توسط يك روش ديگر تعيين مي     
مقدار رطوبت تنها براي بلوك مـورد نظـر و خـاك مـورد              - واسنجي مقاومت   منحني. شود  لوك گچي قرائت مي   ب

پتانسيل آب تقريباً مستقل از نـوع خـاك اسـت و بـراي              -ولي منحني واسنجي مقاومت   . بررسي قابل استفاده است   
ين منحني بـدين دليـل مـستقل از         ا. ها قابل كاربرد است     اي از خاك      در دامنه ) با ابعاد مشخص  (همان بلوك گچي    

بـه  . هـاي خـاك     نوع خاك است كه تعادل آبي بين بلوك و خاك تنها به پتانسيل آب بستگي دارد نه به ويژگـي                   
كـه بـر   ) PWP(و پژمردگي دائمـي    ) FC(هاي ظرفيت زراعي      همين دليل است كه تجربه نشان داده است رطوبت        
هـاي الكتريكـي      ها به ترتيب معادل مقاومت      اند، در اكثر خاك    اساس مقادير مشخصي از پتانسيل آب تعريف شده       

  .باشند  اهم مي100000 و 1000 تا 500
پتانسيل ماتريك بر اين اساس است كه چون        -هاي ساده براي تعيين منحني واسنجي مقاومت        يكي از روش  

. اسـت ) Water characteristics curve(بلوك گچي جسمي متخلخل است، لذا داراي منحني مشخصه رطوبتي 
) Pressure plate(در اين روش بلوك گچي را از آب اشـباع كـرده و سـپس آن را در دسـتگاه صـفحه فـشاري       

قرار داده و پس از تعادل مقاومـت الكتريكـي بلـوك قرائـت      ) مكش ماتريك (هاي مختلف پنوماتيك      تحت فشار 
  .يك بلوك گچي را به راحتي رسم نمودپتانسيل ماتر-توان منحني واسنجي مقاومت به اين طريقه مي. شود مي

  
  : طريقه نصب بلوك گچي در خاك-1

هاي  براي نصب بلوك گچي در خاك احتماالً مانند تانسيومتر به دو يا سه عدد بلوك نياز است تا در عمق              
براي جلوگيري از اشباع بلوك گچي خشك توسط محلول خاك، قبل از نصب             . مختلف توسعه ريشه قرار گيرد    

هاي الكتـرود آن از خـاك         پس از نصب بلوك گچي، دو سر سيم       . كنند  آن را با آب مقطر مرطوب مي      در خاك   
خورد، الزم است كه روي سطح خاك         گاهي اوقات چون خاك اطراف بلوك به هم مي        . شود  بيرون گذاشته مي  

تجربـه،  بر اساس   . چند بار آب اضافه شود تا مرطوب و خشك شدن سبب شود شرايط طبيعي خاك حاصل شود                
اين زمان تعادل بخصوص براي وقتي الزم       .  ساعت است  2زمان الزم براي تعادل بين خاك و بلوك گچي حدود           

كـه بـه    (ولي طي فرآيند خشك شـدن خـاك         . يابد  است كه رطوبت خاك توسط بارندگي يا آبياري افزايش مي         
هاي   طول عمر بلوك گچي در خاك     . ، اين تعادل تقريباً در هر لحظه برقرار شده است         )صورت كند و بطئي است    

  .رسد  سال هم مي5هاي نسبتاً خشك و غيرشور تا  شور و مرطوب حدود يك فصل زراعي و در خاك

  
  : معايب روش بلوك گچي-2

ها مقاومت الكتريكي تنها بستگي بـه         خاك  هاي شور نمي توان از آن استفاده نمود چرا كه در اين               در خاك ) الف
  .مقدار آب خاك ندارد



  ٢٩

هاي باال، مقـادير      هاي كم و زياد خاك، اندك است چون در رطوبت           دقت و حساسيت اين روش در رطوبت      ) ب
هاي خيلي پايين كاهش اندكي  مقاومت الكتريكي نزديك صفر و تغييرات آن با رطوبت ناچيز است و در رطوبت          

راي دامنـه رطـوبتي بينـابيني       شـود از ايـن روش بـ         لذا توصيه مـي   . در رطوبت با افزايش شديد مقاومت همراه است       
  . استفاده شود) متوسط(
شود كه شاخه مرطوب شدن و خشك شدن براي بلوك گچـي              سبب مي ): Hysteresis(وجود پديده پسماند    ) ج

تـوان از ايـن       لذا اگر منحني واسنجي بر اساس فرآيند خشك شدن خاك تهيه شده است، نمي             . وجود داشته باشد  
به هر حال از نظر فيزيولوژي گياهي، تعيين تغييرات مقـدار  . دن خاك استفاده نمودمنحني براي فرآيند مرطوب ش 

اثر پديده پسماند بيشتر براي منحني واسـنجي        . تر است   مهم) شاخه خشك شدن  (آب خاك در حين خشك شدن       
  .مقدار رطوبت وجود دارد-مقاومت الكتريكي

   
  :روش كار

 و بلوك گچـي را در وسـط گلـدان بـه طـور مناسـب تعبيـه                   گلداني را با يك خاك با بافت متوسط پر كرده          -1
  .كنيد

  .در صورت امكان تانسيومتري نيز در خاك گلدان قرار دهيد -2
  .گلدان را آبياري كرده و چگونگي تغييرات مقاومت بلوك گچي و عدد تانسيومتر با زمان را يادداشت كنيد -3
يك روز در جدول صفحه بعـد يادداشـت          روز با فواصل     10مقاومت بلوك گچي پس از آبياري را به مدت           -4

  .كرده و منحني تغييرات آن با زمان را رسم كنيد
گيري رطوبت به روش آون برداشت        هاي قرائت بلوك گچي، نمونه كوچكي از خاك جهت اندازه           در زمان  -5

  .هاي مذكور، خالءسنج تانسيومتر را نيز قرائت كنيد در زمان. كنيد
پتانـسيل ماتريـك خـاك را رسـم       -رصد رطوبت و مقاومت الكتريكـي     د-منحني واسنجي مقاومت الكتريكي    -6

  .نتايج را به طور مختصر ولي كامل گزارش كنيد. كنيد
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  زني بذر بررسي اثر پتانسيل آب بر جوانه: آزمايش هشتم

  :مقدمه
عوامـل  . پتانسيل آب خـاك در جـذب آب بوسـيله بـذر، جوانـه زدن آن و رشـد گيـاه تـاثير زيـادي دارد                         

و ) پتانـسيل ماتريـك  (اي كشاورزي، نيروي مكش ذرات خـاك  ه مهم كاهش پتانسيل آب در خاك ) هاي  مؤلفه(
چون در مـسير جـذب آب توسـط بـذور يـا گياهـان               . است) پتانسيل اسمزي (هاي موجود در محلول خاك        نمك

بـه عبـارت    . وجود دارد، لذا پتانسيل اسـمزي نيـز در ايـن رابطـه اهميـت دارد               ) غشاء سيتوپالسمي (تراوا    غشاء نيمه 
 بـار جـذب   -5كند تا آب را از يك خاك خشك با پتانسيل ماتريك مثالً   يا گياه صرف مي   ديگر نيرويي كه بذر   

لـذا بررسـي   .  بار اسـت -5كند تقريباً برابر با نيروي صرف شده براي جذب آب از يك محلول با پتانسيل اسمزي             
خير در بارنـدگي يـا      كهاي شور و يا مزارعي كـه بـه علـت تـا              در خا . اثر پتانسيل اسمزي بر رشد گياهان مهم است       

آبياري، پتانسيل آب خاك به دليل كاهش پتانسيل اسمزي نقصان يافته و در حد بحراني قرار گيرد، جوانـه زدن و   
ايـن پديـده در مزارعـي كـه        . با مشكل روبـرو خواهـد شـد       ) Seedlingسبز شدن،   (سر از خاك در آوردن جوانه       

باشـد، از روي   قص داراي پـستي و بلنـدي موضـعي مـي    شوري به صورت لكه لكه بوده و يـا بـه سـبب تـسطيح نـا             
بنابراين هرگاه بخواهيم بذور افشانده شده در خاك بـه طـور كامـل و               . گردد  هاي سبز نشده بخوبي نمايان مي       لكه

يكنواخت سبز گرديده و محصولي قابل قبول توليد كند، بايستي در موقع جوانه زدن بذر پتانـسيل آب خـاك در                     
  .هداشته شودحد قابل قبولي نگ

كه دو تن از پژوهشگران برجـسته در رابطـه بـا تحمـل بـه      ) Maas and Hoffman, 1977(ماس و هوفمن 
بـا افـزايش    . دار اسـت    شوري در گياهان هستند، نشان دادند كه رابطه بين شوري و كاهش محصول گياهان معنـي               

 اين حد بحرانـي ميـزان محـصول بـه           زني كاهش نيافته و پس از       شوري خاك يا محيط تا حدي، محصول يا جوانه        
رابطه بين شوري محلول خاك و درصـد محـصول نـسبي يـا درصـد                . شود  طور خطي با افزايش شوري كاسته مي      

  :زني به صورت زير است جوانه
                         a)eb(EC100rY −−=  

يطي كه اثر محدود كننده شـوري وجـود      زني نسبت به شرا      درصد محصول نسبي يا درصد جوانه      Yr: در اين رابطه  
 bو ) Salinity threshold value( حـد آسـتانه شـوري    a هدايت الكتريكـي عـصاره اشـباع خـاك،     ECeندارد، 

 بـراي   b و   aضـرايب تجربـي     . زني به ازاي يك واحد افزايش شوري اسـت          درصد كاهش محصول نسبي يا جوانه     
ها و مقاالت مربوط به كيفيت آب         اند و در كتاب     رشد تعيين شده  زني يا مراحل مختلف       برخي گياهان براي جوانه   
در اين روابـط  ) Osmotic pressure, OP( از فشار اسمزي ECeگاهي اوقات به جاي . براي آبياري موجود است

خطي ) چه آب خاك و چه آب آبياري     (شور دنيا     هاي كم   شود چرا كه رابطه اين دو ويژگي براي آب          استفاده مي 
  :توان نوشت پس مي. تنها ضرايب تجربي اين روابط متفاوت خواهند بود. دار است و معني

           A)B(OP100rY −−=  
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زني به ازاي يـك واحـد          درصد كاهش محصول نسبي يا جوانه      B حد آستانه فشار اسمزي و       A: كه در اين فرمول   
  . را دارندافزايش فشار اسمزي بوده و بقيه پارامترها همان مفهوم قبلي

هاي مختلفي كه بـه طـور مـصنوعي ايجـاد شـده               در اين آزمايش درصد جوانه زني دو رقم بذر در پتانسيل          
هـاي محلـول اسـتفاده        هاي بـا پتانـسيل آب مختلـف، از نمـك            براي تهيه محيط  . گيرد  است، مورد بررسي قرار مي    

اگـر محلـولي بـا تركيـب مـشخص و رقيـق             .  داد شود تا بتوان پتانسيل اسمزي و بالتبع آن پتانسيل آب را تغييـر              مي
فرمـول وانـت    . توان با استفاده از فرمول وانـت هـوف محاسـبه نمـود              را مي ) پتانسيل آب (بسازيم، پتانسيل اسمزي    

  :هوف براي محاسبه پتانسيل اسمزي به صورت زير است
                        imRTsψ −=  

) موالريتـه يـا فرماليتـه     ( غلظـت    m فاكتور يا ضريب وانت هـوف،        iيل اسمزي محلول،     پتانس ψsكه در اين فرمول     
  .باشد  دما مطلق يا كلوين محلول ميT ثابت گازها و Rماده حل شده، 

  
  :روش كار

چون سديم يك   . شود  استفاده مي ) NaCl(هاي با پتانسيل آب مختلف از نمك كلريد سديم            براي تهيه محيط   -1
توان فرض كرد كه غشاء پالسمايي نسبت به          شود، مي    و توسط گياه زياد جذب نمي      عنصر غير ضروري است   

تـوان از مـوادي ماننـد سـاكارز نيـز در ايـن        البته مـي . آن ناتراوا بوده و ضريب انعكاس آن نزديك يك است 
 كشد، سـاكارز سـبب      رابطه استفاده نمود ولي بايستي توجه داشت كه چون آزمايش يك تا دو هفته طول مي               

شـوري  . شـود   شده و توسـط آنهـا تجزيـه مـي         ) ها  ها و قارچ    ميكروب(آلوده شدن محيط و رشد ريزجانداران       
  .حاصل از كلريد سديم خود عاملي در جهت جلوگيري از رشد اين جانداران است

 گرم كلريد سديم را در بالن يك ليتري ريخته و در مقداري آب مقطر حل نمـوده و سـپس بـه                       9/116مقدار   -2
  .ناميم مي) Stock solution( موالر است، محلول ذخيره 2اين محلول نمك را كه غلظت آن . رسانيدحجم ب

، -2،  -1،  0) هـاي آب    پتانـسيل (هـاي اسـمزي       هايي با پتانسيل    با استفاده از آب مقطر و محلول ذخيره، محلول         -3
 و غلظـت نمـك در آنهـا را    براي اين كار از فرمـول وانـت هـوف اسـتفاده كنيـد             .  بار تهيه نماييد   -9،  -7،  -4

  .محاسبه كنيد
  .مقداري بذر جو و مقداري بذر آفتابگردان را انتخاب كنيد -4
  .با استفاده از روش زير بذور را ضدعفوني كنيد -5
گـراد اسـتريل     درجه سـانتي 180ليتري را به مدت نيم ساعت يا بيشتر در آون در دماي            ميلي 500سه عدد بشر     -6

كـش   ، آب مقطر و قارچ) درصد10وايتكس ( ترتيب محلول هيپوكلريت سديم     كرده و در هر يك از آنها به       
  . در هزار بريزيدBenlate (2(ليت  بن

  .ميزكار، دستها و كليه وسايلي كه با آنها سروكار داريد را بوسيله الكل ضدعفوني نماييد -7
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 ثانيـه در محلـول    30ريختـه و بـه ترتيـب بـه مـدت            ) كـن   صاف  چاي(بذور را در پارچه صافي يا توري سيمي          -8
ليت فرو بـرده و سـپس بـا آب مقطـر       ثانيه در محلول بن30 دقيقه در ظرف محتوي آب مقطر و        15وايتكس،  

  .آنها را بشوييد
گـراد اسـتريل شـده اسـت را       درجـه سـانتي  180سـاعت در دمـاي      ديش كه در آون به مدت نيم        چهارده پتري  -9

اگـر  .  تـايي تقـسيم كنيـد      7ك، آنهـا را بـه دو دسـته          انتخاب و پس از قرار دادن يك كاغذ صـافي در هـر يـ              
ها را نيز بررسي كنيم، بهتر است به جاي كاغـذ صـافي از ذرات سـيليس بـراي      بخواهيم چگونگي رشد جوانه   

 تـايي   7را در هـر سـري       )  محلـول  7(شـده     هـاي سـاخته     ليتـر از محلـول       ميلـي  20. ها استفاده شود    اتكاي جوانه 
  .ها بريزيد ديش پتري

 عـدد   15 تا   10شده جو و در سري ديگر          عدد بذر ضدعفوني   15 تا   10ديش تعداد      تايي پتري  7 سري   در يك  -10
  .بذر ضدعفوني شده آفتابگردان قرار دهيد

  .ايد را يادداشت نماييد ديش، مشخصات محلول و نوع بذري كه كاشته روي هر پتري -11
يا در مكاني امن كه بـه انـدازه كـافي           و  ) Germinator(زني    هاي مخصوص جوانه    ها را در اطاقك     ديش  پتري -12

  .گرم باشد، به مدت دو هفته قرار دهيد
زده را بـدقت شـمارش كـرده و در جـدول زيـر       بار، تعداد بذور جوانه در طول مدت مذكور، هر دو روز يك      -13

  .يادداشت نماييد
زي آنهـا  هـا غلـيظ شـده و فـشار اسـم        در طول آزمايش به دليل تبخير آب و جذب آب توسط بذرها، محلول             -14

هـا در   لذا براي جلـوگيري از تغييـرات زيـاد پتانـسيل آب محلـول             . يابد  نسبت به مقدار اسمي اوليه افزايش مي      
  .كنيد ها را وزن نموده و كاهش وزن را با افزودن آب مقطر جبران  ديش طول آزمايش، هر روز پتري

سبه كرده و منحنـي تغييـرات آن را         محا) آب مقطر (زني را نسبت به محلول با غلظت صفر           درصد نسبي جوانه   -15
  .ها و بذرها با زمان پس از شروع آزمايش رسم كنيد براي هر يك از محلول

زده، درصد نسبي بذر جوانـه زده نهـايي را در برابـر     پس از شمارش نهايي بذور جوانه) دو هفته(در پايان كار    -16
  .ز بذرها بدست آوريد را براي هر يك اB و Aها رسم نموده و ضرايب  فشار اسمزي محلول

  .ها و بذرهاي مختلف مقايسه و بطور مختصر ولي كامل گزارش كنيد نتايج را براي محلول -17
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  گيري ضرايب هيدروديناميكي خاك اندازه: آزمايش نهم

  :مقدمه
مقـدار آب در حــاالت مختلـف اشــباع، مرطــوب و خـشك بيــانگر مفهــوم كلـي وضــعيت آب در خــاك     

داراي اسـاس علمـي،   در صورتي كه وضـعيت رطـوبتي خـاك در ارتبـاط بـا رشـد و نمـو گيـاه بايـستي          . باشد  مي
خـواهيم مقـدار آب خـاك را در رابطـه بـا رشـد گيـاه و           به عبـارت ديگـر وقتـي مـي        . اي باشد   كاربردي و مقايسه  

بنـدي كلـي،      لـذا بـر اسـاس يـك طبقـه         . وضعيت آب در گياه بيان كنيم، بايد از مفهوم پتانسيل آب استفاده كنـيم             
) Moist soil(خـاك مرطـوب   . اتريك آن صـفر باشـد  خاكي است كه پتانسيل م) Saturated soil(خاك اشباع 

خاكي است كـه  ) Dry soil( بار قرار دارد و خاك خشك -15 و -3/0خاكي است كه پتانسيل ماتريك آن بين 
بندي در ارتباط با رشد گياه اسـت يعنـي اينكـه امكـان رشـد                  اين طبقه .  بار است  -15پتانسيل ماتريك آن كمتر از      
بنـدي بـراي خـاك        ذكر يك نكتـه ضـروري اسـت كـه ايـن طبقـه             . ك وجود ندارد  گياهان زراعي در خاك خش    

بنـدي بـر اسـاس        طبيعي است كه اگر خاك شـور باشـد، ايـن طبقـه            . صادق است ) پتانسيل اسمزي ناچيز  (غيرشور  
همه آب در حالت اشباع نيز مورد مصرف گياه    . خواهد بود ) هاي ماتريك و اسمزي     مجموع پتانسيل (پتانسيل آب   

خـود  ) آب ثقلي (يعني خاك اشباع بالفاصله شروع به از دست دادن آب موجود در منافذ درشت               . گيرد  نميقرار  
. نامنـد  مي) Field capacity, FC(پس از خروج آب ثقلي، مقدار يا درصد آب خاك را ظرفيت زراعي . كند مي

اسـت در خـود نگـه دارد        شود، معموالً مقدار آبي كـه خـاك قـادر             چون آب ثقلي به سرعت از خاك خارج مي        
نيز ) Water holding capacity, WHC(آب خاك ) نگهداشت(، ظرفيت نگهداري FCلذا به .  استFCمعادل 

هاي زراعي پس از خروج آب ثقلي، پتانسيل ماتريك خاك حـدود              بر اساس تجربه در اكثر خاك     . شود  گفته مي 
 Permanent(تقريباً معادل نقطه پژمردگـي دائمـي    بار -15مقدار آب خاك در پتانسيل ماتريك .  بار است-3/0

wilting point, PWP (بنابراين از نظـر تئـوري، گياهـان زراعـي تنهـا قادرنـد در       . براي اكثر گياهان زراعي است
 را آب قابل استفاده از      PWP و   FCلذا مقدار يا درصد رطوبت بين       . رشد كنند ) PWP و   FCبين  (خاك مرطوب   

گـاهي اوقـات بـه آب قابـل     . نامنـد  يا حداكثر آب قابل اسـتفاده گيـاه مـي   ) Available water, AW(نظر تئوري 
هاي آبياري  ريزي  كه در رابطه با رشد گياه و برنامه   WHC و   FC  ،PWPبه ضرايب   .  مي گويند  WHCاستفاده نيز   

  .شود خاك گفته مي) Hydrodynamic coefficients(اند، ضرايب هيدروديناميكي  مهم
  
  :PWP و FCگيري   اندازههاي روش

در ايـن روش قـسمتي از خـاك مزرعـه را       . اي است    يك خاك روش مزرعه    FCبهترين روش براي تعيين     
. شود سپس براي جلوگيري از تبخير، سطح خاك با يك پالستيك مشكي پوشيده مي  . آبياري كرده تا اشباع شود    

هـاي    گيري رطوبـت خـاك در زمـان         با اندازه . شود  با گذشت زمان تنها نيروي ثقل سبب خروج آب از خاك مي           
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وقتي كه تغييرات رطوبت خاك با زمان تقريبـاً ثابـت و نـاچيز شـد،                . كنيم  مختلف تغييرات آن با زمان را رسم مي       
. توان در آزمايشگاه نيز بر روي خاك دست خورده بكار برد            اين روش را مي   .  خاك است  FCآن رطوبت بيانگر    

ولي حصول تعادل در    .  روز است  2هاي رسي حدود       روز و براي خاك    1شني حدود   هاي    زمان تعادل براي خاك   
هـاي زيـرين و بـسياري از          بندي خاك، سطح آب زيرزمينـي، ميـزان رطوبـت اليـه             اين روش بستگي كامل به اليه     

يـز  هـا ن   مثالً اگر خاك داراي اليه عمقي با نفوذپذيري اندك باشد، ممكن اسـت پـس از هفتـه                 . عوامل ديگر دارد  
 Soil moisture(بــه همــين دليــل اســت كــه معمــوالً از مفهــوم رطوبــت معــادل خــاك  . تعــادل حاصــل نــشود

equivalent (   به جايFC  رطوبت معادل خاك بيانگر مقدار رطوبت خاك در پتانسيل ماتريـك      . شود   استفاده مي
قدار آب در اين پتانسيل بيانگر       بار تنظيم كنيم، م    -3/0اگر به روشي پتانسيل ماتريك خاك را در         .  بار است  -3/0

FCخواهد بود .  
در ايـن روش گلـدان      . بر است    اول دقيق ولي مشكل و زمان       روش.  دو روش وجود دارد    PWPبراي تعيين   

 عدد بـذر گيـاه   3 تا 2پس از خروج آب ثقلي،      . شوند  هايي از خاك مورد نظر پر شده و با آب اشباع مي             يا گلدان 
 براي گياهان زراعي، معمـوالً از گيـاه آفتـابگردان يـا ذرت              PWPبراي تعيين   . شود  ميمورد نظر در گلدان كاشته      

اي از نظر نور، حرارت و رطوبت قـرار        پس از كاشت بذرها، گلدان را در شرايط مطلوب گلخانه         . شود  استفاده مي 
ر و بهتـر دارد، نگـه داشـته و       ت   برگي تنها يكي از گياهان كه رشد كامل        4 تا   3در مرحله   . داده تا بذرها جوانه بزنند      

سپس گلدان را براي آخرين بار آبياري كرده و براي اينكه تنها هدررفت آب           . شوند  بقيه از سطح خاك بريده مي     
سـپس گلـدان در شـرايط       . شود  صورت گيرد، سطح گلدان با فويل آلومينيومي پوشانده مي        ) تعرق(از طريق گياه    

پس از مـدتي    . يابد  ا گذشت زمان در اثر تعرق گياه، رطوبت خاك كاهش مي          ب. شود  بهينه نور و دما قرار داده مي      
ابتدا اين پژمردگي به طور موقتي است يعني اينكه اگر گلـدان را بـه يـك                 . شود  عالئم پژمردگي در گياه ظاهر مي     

بـد تـا اينكـه      يا  اين عمل تا جايي ادامه مـي      . گردد  ها بر مي    مكان تاريك انتقال دهيم، پس از مدتي شادابي به برگ         
 رسـيده  PWPدر ايـن زمـان، خـاك بـه     . گياه پس از انتقال به يك مكان تاريك شادابي خود را به دسـت نيـاورد           

ايـن روش   . شـود   گيري مي    يك نمونه از خاك داخل گلدان برداشته و رطوبت آن اندازه           PWPبراي تعيين   . است
 PWPگيـري   شناسي بـراي انـدازه   هاي خاك شگاهلذا در اكثر آزماي. دقيق نياز به حدود يك ماه صرف وقت دارد 
اين روش اگر چه ممكن است دقـت روش     . شود   بار استفاده مي   -15از درصد رطوبت خاك در پتانسيل ماتريك        

لـذا در روش دوم نيـز       . كند ولي روشي آسان و سـريع اسـت           را بيان نمي   PWPاول را نداشته باشد چرا كه مفهوم        
 بار برسد تا بتوان درصد رطوبت خاك در اين پتانـسيل را تعيـين               -15ريك خاك به    بايستي به طريقي پتانسيل مات    

  .نمود
هـاي     در آزمايـشگاه از دسـتگاه      PWP و   FCهاي ماتريك گفته شده براي تعيين سريع          براي اعمال پتانسيل  

تگاه صـفحه    بـار بـر خـاك از دسـ         15 تا   0هاي ماتريك     به عنوان مثال براي اعمال مكش     . شود  مختلفي استفاده مي  
) Pressure membrane( بار از دستگاه غشاء فشاري 30 تا 0هاي  و براي اعمال مكش) Pressure plate(فشاري 

انـد كـه خـاك روي صـفحه سـراميكي يـا غـشاء                 ها از يك محفظه بسته تشكيل شده        اين دستگاه . شود  استفاده مي 
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هاي ماتريك كمتر دقـت بيـشتري دارد ولـي        دستگاه صفحه فشاري براي مكش    . گيرد  الستيكي داخل آن قرار مي    
تـر    مناسـب )  بـار  30 تـا    15(هاي ماتريـك بـاالتر        غشاء فشاري با وجودي كه دامنه عمل بيشتري دارد، براي مكش          

و بررسي آب جـذب سـطحي   ) Hygroscopic coefficient, HC(گيري آب هيگروسكوپي  لذا در اندازه. است
هـاي صـفحه فـشاري و غـشاء فـشاري،       دسـتگاه . شود شاري استفاده ميشده توسط ذرات خاك از دستگاه غشاء ف 

هـا خـارج شـود و پـس از      روي نمونه خاك اعمال كرده تـا آب نمونـه  ) Pneumatic pressure(فشار پنوماتيك 
 بار باشد، 15 و 3/0لذا اگر فشار پنوماتيك . گيرد  تعادل، آب خاك تحت مكش ماتريك معادل آن فشار قرار مي          

هـر قـدر مكـش ماتريـك        .  خواهـد بـود    PWP و   FC پس از تعادل با اين فشارها به ترتيـب معـادل             رطوبت خاك 
، زمان تعادل بيشتري بايد صرف شود تـا خـاك بـه مكـش اسـمي                 )شود  تر مي   خاك خشك (شود    خاك بيشتر مي  

ه به دليـل    نه تنها هدايت هيدروليكي خاك كم است بلك       ) هاي باال   مكش(هاي پايين     در رطوبت . اعمال شده برسد  
. يابـد   خشك شدن و انقباض خاك، تماس هيدروليكي خاك با صفحه سراميكي يا غشاء الستيكي نيز كاهش مي                

هـاي كـوچكي      هـا وزنـه     شـود روي نمونـه      هاي خاك توصـيه مـي       هاي ماتريك باال بر نمونه      لذا براي اعمال مكش   
همچنين براي جبران كند  . غشاء بهتر شود  قرار داده تا تماس هيدروليكي خاك با صفحه يا          )  كيلوگرم 5/0حدود  (

تر باشد تا مـسير خـروج         ه  ها كوتا   هاي تحت فشار پنوماتيك باال، بهتر است ارتفاع نمونه          بودن خروج آب در نمونه    
  .تر شود آب كوتاه

بـار توسـط       سـانتي  30توان از تانسيومتر استفاده نمـود و وقتـي مكـش ماتريـك                در مزرعه يا آزمايشگاه مي    
گـاهي اوقـات بـراي      . تر نشان داده شد، يك نمونه از خاك براي تعيين رطوبت ظرفيت زراعي گرفته شود              تانسيوم
شـود و يـا    تعريـف مـي  ) متر  سانتي100( بار 1/0 به عنوان رطوبت خاك در مكش ماتريك FC هاي شني،  خاك

 FCر بهتر بيانگر حد رطـوبتي        با 1/0اند كه مكش      بر اساس تجربه ديده   ) مثالً دانشمندان هلندي  (برخي از محققين    
براي اعمال چنين مكشي روي خاك دستگاه صفحه فشاري دقت خـوبي            . هاي آن منطقه يا كشور است       در خاك 

) Hanging water column(بهترين روش در اين رابطه استفاده از روشي است كه به سـتون آويـزان آب   . ندارد
ستون آويزان آب از يك صـفحه  . هاي متفاوتي دارد    اربردي نام هاي ك   مشهور است و بسته به اندازه و نوع دستگاه        

سراميكي يا شن با منافذ مويينه تشكيل شده است كه از يك طرف در تماس با خاك و از طرف ديگر متـصل بـه                         
با پايين بردن سر ستون آويزان آب نسبت به نمونه خاك، مكش ماتريك بر خـاك              . يك ستون آويزان آب است    

اگـر سـر سـتون آويـزان آب     . گيـرد  متر قرار مـي   سانتي100 تا 0 بار يا   1/0 تا   0 معموالً در دامنه     شود كه   اعمال مي 
فـردي بـه نـام    .  خواهد بـود FCمتر پايين برده شود، پس از تعادل رطوبت خاك معادل   سانتي100نسبت به خاك   

يـا  ) Haines’ funnel(ن قيف هينـز  به همين دليل گاهي اوقات به آ. هنز براي اولين بار اين روش را پيشنهاد كرد
براي اينكه بتـوان بـه طـور همزمـان     . شود گفته مي) Sintered glass funnel(يا ) Buchner funnel(قيف بوخنر 

هـاي بـا منافـذ     تعداد زيادي نمونه روي اين دستگاه قرار داد، گاهي اوقات از صفحات سراميكي بزرگ يـا پارچـه     
اگـر  . شود گفته مي) Tension table( كه در اين حالت به اين دستگاه، ميز تنش شود مويينه يكنواخت استفاده مي
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به جاي صفحه سراميكي از يك شن با ابعاد يكنواخت و منافذ ريز و مويينه استفاده شود، به آن دستگاه جعبه شن                      
)Sand box (ها همچنانكه گفته شد، يكسان است ولي اصول تمامي اين دستگاه. شود گفته مي.  

كر يك نكته ضروري است كه چگـونگي نگهـداري آب در خـاك و منحنـي مشخـصه آب خـاك در                       ذ
خـاك  ) سـاختمان (بيشتر بستگي به منافـذ درشـت و آرايـش ذرات ثانويـه        )  بار 1 تا   0تقريباً بين   (هاي پايين     مكش
لـذا در تعيـين     . تر اسـت    بافت خاك در نگهداري آب در خاك مهم       )  بار 1باالتر از   (هاي باال     ولي در مكش  . دارد
اسـتفاده  ) Undisturbed samples(هاي دسـت نخـورده    هاي سريع ذكر شده بهتر است از نمونه  به روشFCحد 
هـم اسـتفاده شـود، خطـاي     ) Disturbed samples(هـاي دسـت خـورده      اگر از نمونـه PWPولي در تعيين . شود

  .چنداني رخ نخواهد داد
بـر تهويـه خـاك ذكـر يـك          ) هاي بـاال    رطوبت(زراعي  درمورد اثر وضعيت آب خاك بخصوص ظرفيت        

لـذا  . براي رشد بهينه گياهان در خاك، وجـود همزمـان و متناسـب آب و هـوا الزامـي اسـت                    . تكته ضروري است  
 Soil(تـوان تخلخـل خـاك     بـه عبـارت ديگـر مـي    . تخلخل خاك بايستي شـامل مقـدار كـافي آب و هـوا باشـد     

porosity (خلخل پر از آب ت: را به دو بخش تقسيم كرد)Water-filled porosity ( يا رطوبت حجمي و تخلخل
بـه عنـوان مثـال، گفتـه     ). Aeration porosity, Ea(يـا تخلخـل هـوايي    ) Air-filled porosity, AFP(پر از هـوا  

 درصد حجمي باشد، رشد ريشه اكثر گياهان زراعـي در اثـر        10شود كه اگر تخلخل هوايي در خاك كمتر از            مي
.  درصـد باشـد    12 تـا    10براي رشد مطلوب ريـشه بايـستي تخلخـل هـوايي بيـشتر از               . يابد   تهويه كاهش مي   كمبود
هايي كه ساختمان مناسب دارنـد، بـه دليـل وجـود منافـذ درشـت از نظـر تهويـه مـشكلي                      هاي شني و خاك     خاك
 و  FC(هاي باال     بتاي بخصوص در رطو     هاي متراكم معموالً داراي مشكل تهويه       هاي رسي و خاك     خاك. ندارند
  .باشند مي) باالتر

  
  :روش كار

  :گيري ظرفيت زراعي اندازه) الف
نمونه خـاك دسـت خـورده را    . يك نمونه دست نخورده يا دست خورده از خاكي با بافت متوسط تهيه كنيد  -1

چـون جـرم و     . سـي باشـد      سـي  600سعي شود حجـم خـاك       . در داخل ليوان شفاف يا بشر يك ليتري بريزيد        
  .توان چگالي ظاهري تقريبي خاك را محاسبه كرد ك مشخص است، ميحجم خا

الزم اسـت دقـت شـود كـه         . به آرامي به خاك آب اضافه كرده تا جبهه رطوبتي به نصف طول خاك برسـد                -2
  .جبهه رطوبتي به انتهاي خاك نرسد

  .دانتهاي باز بشر را با نايلون پوشانده و چند سوراخ ريز بوسيله سنجاق در آن ايجاد كني -3
اگر توده خاك زير جبهه رطوبتي خشك باشد، مكش ماتريك آن به خروج سريع آب ثقلي از توده خـاك                     -4

اگر فرض كنـيم بـراي خـاك بـا بافـت متوسـط درصـد اشـباع دو برابـر درصـد                       . كند  اشباع بااليي كمك مي   
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و تعـادل   توان گفت وقتي جبهه رطوبتي بـه انتهـاي تـوده خـاك رسـيده                  رطوبت در ظرفيت زراعي باشد، مي     
  .برقرار شود، خاك در ظرفيت زراعي قرار دارد

پس از تعادل، خاك درون بشر را وارون كرده، از وسط توده خاك مرطوب يك نمونه كوچـك برداشـته و             -5
  .رطوبت ظرفيت زراعي را تعيين كنيد) آون(به روش وزني 

  .اك را محاسبه كنيدبا استفاده از جرم مخصوص ظاهري و رطوبت وزني، رطوبت حجمي ظرفيت زراعي خ -6
متر مكعـب اسـت، تخلخـل هـوايي خـاك در               گرم بر سانتي   65/2با فرض اينكه چگالي حقيقي ذرات خاك         -7

  .ظرفيت زراعي را محاسبه كنيد
متر در يك متر عمـق ايـن خـاك در ظرفيـت زراعـي را محاسـبه           آب موجود بر حسب سانتي    ) ارتفاع(ميزان     -8

  .كنيد
  
  : نقطه پژمردگي دائمي با استفاده از دستگاه صفحه فشاريگيري ظرفيت زراعي و اندازه) ب

  .مقداري از خاك مورد نظر را در حلقه مخصوص دستگاه صفحه فشاري ريخته و آنها را از زير اشباع كنيد-1
  . خاك اشباع را روي صفحه سراميكي دستگاه قرار داده و درب دستگاه را ببنديد نمونه -3
 بار روي نمونه خاك 3/0هواي محفظه نموده و در نهايت فشار پنوماتيكي به آهستگي شروع به افزايش فشار   -4

  .اعمال كنيد
هنگاهي كـه خـروج آب از نمونـه خـاك در آن فـشار               . خروج آب با فشار از نمونه خاك شروع خواهد شد          -5

  .خاك با آن فشار پنوماتيك به تعادل رسيده است) ماتريك(قطع شد، يعني پتانسيل آب 
هاي خاك را تخليه كرده و وقتي فشارسنج دسـتگاه روي صـفر      فشار پنوماتيك روي نمونه   توسط شير تخليه،     -6

دقـت كنيـد بخـصوص بـراي فـشارهاي      . قرار گرفت، درب دستگاه را باز كرده و نمونه خـاك را وزن كنيـد          
  .پنوماتيك باال، عمل تخليه فشار كامل شود تا از آسيب به خود و ديگران جلوگيري شود

  .ر را دوباره روي صفحه سراميكي دستگاه قرار داده و درب دستگاه را به دقت ببنديدنمونه خاك مذكو -7
  . را براي آن تكرار كنيد6 و 5 بار تنظيم كنيد و مراحل 15اين بار فشار پنوماتيك را به آرامي روي  -8
  . را بدست آوريدPWP و FCنمونه خاك را در آون خشك نموده و درصد رطوبت در  -9

  . را محاسبه كنيد و گزارشي كامل و مختصر ارائه كنيدFCفاده و تخلخل هوايي در حد درصد آب قابل است -10


