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 هـخلات فیضیىی ٍ ّیذسٍلیىی دس الیِ ّای غیش اؿثاع ٍ اؿثاع تخؾ هشوضی دؿت ؿْشوشد

 ٍ ػیذحؼي عثاعثائی 1*فشیذُ اًلاسی

  داًـدَی دوتشی آتیاسی ٍ صّىـی، داًـىذُ وـاٍسصی ، داًـگاُ ؿْشوشد .1

 داًـیاس گشٍُ هٌْذػی آب، داًـىذُ وـاٍسصی، داًـگاُ ؿْشوشد. 2

 

)faride.ansari@yahoo.comEmail:  ) 

 

 چىیذُ 

اّویت ٍ پیچیذگی سٍاتظ آب ٍ خان دسٍضؼیت غیشاؿثاع تِ هشاتة تیـتشاصؿشایظ اؿثاع اػت صیشا تشخی اص خلَكیات 

ًتمال آب ٍ فیضیىی ٍ ّیذسٍلیىی خان ًظیشّذایت ّیذسٍلیىی غیشاؿثاع وِ اصخلَكیات تؼیاسهْن حاون تشحشوت ٍ ا

ّا دسخان اػت ّوشاُ تاتغییشدسخِ اؿثاع تغییشوشدُ ٍ حالت هاًذگاسًذاسًذایي پظٍّؾ تِ هٌظَستؼییي پاساهتشّای  هحلَل

تااػتفادُ اصتؼذادی ًماط  RETCًشم افضاس  ّیذسٍلیىی ٍ فیضیىی یه حلمِ چاُ آب ؿشب دسدؿت ؿْشوشد اًدام ؿذ.

وَسی ٍ ٍى گٌَختي  تِ ؿثیِ -ّای تدشتی تشٍوض ٍّؾ  ٍ تا اػتفادُ اصهذل گیشی ؿذُ سعَتت ٍ هىؾ دسایي پظ  اًذاصُ

 0.474تا همادیش Dّشدٍ دس الیِ  n  ٍhgػاصی ایي هٌحٌی ٍ ّذایت ّیذسٍلیىی غیشاؿثاع پشداخت.دس ایي پظٍّؾ همادیش 

وَسی تشاصؽ تْتشی سا -تیـتشیي همذاسساداؿتٌذ وِ تاتَخِ تِ تافت دسؿت خان لاتل تَخیِ اػت.هذل تشٍوض 0.115ٍ  

 ای داؿت. ّای هـاّذُ ًؼثت تِ دادُ SSE تشای 0.0007 تاتَخِ تِ همذاس

 ّذایت ّیذسٍلیىی ، هٌحٌی هـخلِ.، هىؾ،اًتمال: ّا ولیذٍاطُ
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 همذهِ

وٌٌذُ آب اًؼاى تذل ؿذ.  تا دػتیاتی تـش تِ ػلن ٍ في اػتخشاج آب اص صیشصهیي، ایي هٌثغ تِ تضسگتشیي تأهیي

گیشًذ. دس آتخَاًی وِ تیؾ اص  ؿَد ػشچـوِ هی شصهیٌی اغلة دس ًتیدِ ًضٍالت خَی وِ ٍاسد صهیي هیآتْای صی

ّا ٍ  ّا، آب اص ؿىؼتگی وٌذ. دس ػٌگ تؼتش آتخَاى ّا سا پش هی حذ داسای آب اػت، آب فضای خالی تیي داًِ

تؼتش هاًٌذ ػٌگ تؼتش هاػِ گشدد. ّوچٌیي تشخی اص اًَاع ػٌگ  ّای خالی ػٌگ تؼتش ٍاسد آى هی دیگش فضا

گشدًذ. هؼوَالً آتْای  ػٌگی هوىي اػت داسای فضاّای خالی اضافی تاؿذ وِ تَػظ آتْای صیشصهیٌی پش هی

صیشصهیٌی تِ آّؼتگی حشوت ًوَدُ ٍ ایي حشوت ٍاتؼتِ تِ خلَكیات صیشػغحی هاًٌذ ؿیة ّیذسٍلیىی 

 (.1387)اللِ صاسی، )ؿیة ػغح ایؼتاتی ٍ یا افت فـاس دس ؿشایظ آستضیي( اػت

ٍ اؿثاعخانخضئیدٍحالتدس .تاؿذخضئیػِیاٍدٍخضئیكَستتِاػتهوىيخانٍآبػیؼتن

اؿثاع حالتدسحشوتساآىتاؿذحشوتداسایخاندسآبؿشایغیچٌیيدساگشتٌاتشایياػت،َّافالذ

چٌیي دسآبحشوتلزاداسدٍخَدخاندسًیضَّاهمذاسیآبتشػالٍُفاصیػٍِضؼیتدس .گَیٌذ

رسات التالیاصهایغآباصخشیاًیحالتْاایيدٍیّشدس .هیگیشدكَستاؿثاعغیشكَستتِخاوْایی

هیىٌذ ػثَسخاندسؿتهٌافزاصخشیاىػوذُلؼوتاٍلحالتدسوِتفاٍتایيتا .هیگیشدكَستخان

چِ تاخانایٌىِتِتؼتِدٍمحالتدسآًىِحال .هیگیشدسلشاخانّای داًِتاتواعٍتشخَسددسووتشٍ

رسات تاتیـتشیاكغىانتاًتیدِدسٍوشدُػثَسخانسیضتشهٌافزاصآبخشیاىتاؿذ،اؿثاعغیشاًذاصُ

 .سٍتشٍػتخان

ٍتَصیغ خللٍاًذاصُّیذسٍلیىی،ؿیةّیذسٍلیىی،ّذایتخولِاصهختلفیػَاهلتِخاندسآبحشوت

ًـاى آباًتمالدسساخانتَاىٍلذستّیذسٍلیىی،ّذایت .داسدتؼتگی ...ٍتخلخلخان،فشج

پیَػتگی  .تَدخَاّذتیـتشآباًتمالدسخانتَاًاییتاؿذ،تیـتشخانتشایآىهمذاسچِّش .هیذّذ

ایي  .هؤثشًذنخادسآبحشوتدسوِهیذٌّذتـىیلساواًالْاییٍهدشاّاخان،رساتتیيفضاّای

ؿذُ هؼذٍدًیضساٍُػظدسآًْااصتشخیاػتهوىيٍداؿتِاػَخاجتلىًِیؼتٌذهؼتمینكَستتِهدشاّا

 (.1390صادُ،)صیٌال ؿذخَاّذتیـتشهَخَدهدشاّایتؼذادتاؿذ،تیـتشخانتخلخلچِّش .تاؿٌذ

وِ ّایی ؿاخقهْوتشیياصیىی .داسدعثیؼتدسآتیی چشخِدسفشاٍاىاّویتیخاناؿثاعغیشتخؾ

اص تؼیاسیدسوِتَدُخانسعَتتیهـخلِهٌحٌیهیىٌذ،تیاىوویكَستتِساتخؾایيّای ٍیظگی

 (.1383ّوىاساى،ٍلَهیگیشد)خذاٍسدیلشاساػتفادُهَسدپایِاعالػاتػٌَاىتِپظٍّـْا

هـخلِهٌحٌییاسعَتتیهٌحٌیساخانسعَتتٍ (هاتشیههىؾ) پتاًؼیلًیشٍیهیاىحمیمت ساتغِدس 

 (.1385)دادهْش ٍ ّوىاساى،  هی ًاهٌذ خانآب

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 آبیاری و زهکشی ایران دومین کنگره ملی

 5931شهریور  2-4

 دانشگاه صنعتی اصفهان

ّذف اص ایي تحمیك، تؼییي هـخلات فیضیىی ٍ ّیذسٍلیىی دس الیِ ّای اؿثاع ٍ غیشاؿثاع تخؾ هشوضی دؿت 

 ؿْشوشدتِ ػٌَاى پاساهتشّای هَسد ًیاص اٍلیِ تشای اًدام هغالؼات اػت.

  هَاد ٍ سٍؽ ّا

 هؼشفی هٌغمِ هَسد هغالؼِ

ویلَهتشهشتغ سا آتشفت ٍ  551ویلَهتشهشتغ ٍػؼت تَدُ وِ اص ایي همذاس  1244ؿْشوشد داسای دؿت آتشیض حَضِ 

 32دلیمِ تا  7دسخِ ٍ  32خٌَب ؿشق، دس فاكلِ تیي  -دّذ.ایي دؿت تا اهتذاد ؿوال غشب  دؿت تـىیل هی

دلیمِ عَل ؿشلی لشاس داؿتِ ٍ اص ؿوال ٍ  10دسخِ ٍ  51دلیمِ تا  38دسخِ ٍ  50دلیمِ ػشم ؿوالی ٍ  35دسخِ ٍ 

تیي ٍ تفِ ٍ اص  دختشاى ٍ اص ًَاحی خٌَب تِ استفاػات خْاى خاًِ، چْل ؿوال غشتی تِ استفاػات والُ لاضی، لشاٍل

سػاى هٌتْی ؿشق تِ استفاػات وَُ ػیٌِ ٍ تشات ٍ اص غشب تِ استفاػات وَُ للٌگاى ٍ استفاػات هـشف تِ خادُ فا

ّا ٍ لٌَات دس ًَاحی  تاؿذوِ پغ اص دسیافت آب هاصاد چـوِ گشدد. سٍدخاًِ اكلی آى سٍدخْاى تیي هی هی

دس  ٍالغ دؿت ؿْشوشد چاُ هَسد ًظشدس (. هَلؼیت1387 اللِ صاسیگشدد ) خٌَتی تِ سٍدخاًِ ویاس هتلل هی

 اػت. ًـاى دادُ ؿذُ (1ؿىل )اػتاى چْاس هحال ٍ تختیاسی ٍ ایشاى دس

 
 

ٍ چاُ هَسد هغالؼِ هَلؼیت دؿت ؿْشوشد .1ؿىل  

 وًَِ تشداسیً

 UTM(X:484070,Y:3575152) ًوًَِ ّای هَسد آصهایؾ اص چاّی ٍالغ دس دؿت ؿْشوشد تا هـخلات

هتشی 3هتشی تِ فَاكل  38هتشی تا ػوك 20الیِ اص ػوك 6دس  9/9/1394سٍتشٍی فشٍدگاُ ؿْشوشد دس تاسیخ 

ّاتؼذاص خوغ آٍسی تِ آصهایـگاُ  هتشی لاتل حلَل ؿذ. ًوًَِ 23وِ ػغح ایؼتاتی دس استفاع تشداؿت گشدیذ 
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آتیاسی داًـگاُ ؿْشوشد هٌتمل ٍ تِ هذت یه هاُ خـه  ٍ اص اله دٍ هیلیوتشی ػثَس دادُ ؿذًذ. )تشای ػادگی 

 (ؿذًاهگزاسی  A,B,C,D,E,Fّاسا تااػاهی واس ًوًَِ

 

ّا خان ػالهت اختلاسی  تافت. 1خذٍل   

 

 

 

 

 

 

 خان ّا ؿیویایی خلَكیات تؼییي

 تؼییي تافت خان

ظشفدسساخـهخانایياصگشم50هٌظَس.تِ ایي  ؿذاػتفادُّیذسٍهتشسٍؽاصخانتافتتؼییيتشای

آبتِ اضافِدسكذ5 (ػذینهتافؼفاتّگضا) والگَىهحلَلcc500آىتٍِسیختِلیتشییهپالػتیىی

یههذسجاػتَاًِتِحاكلهخلَط .ؿذهخلَطتشلیّوضىتاهمغش اضافِ ٍ تِ حدن سػاًذُ ٍ دٍ ػاػت

اصپغٍصدُّنتِساهخلَطدػتی صىّنتا .ؿذسػاًذُلیتشیهحدنتِهمغشآبتاٍؿذُهٌتمللیتشی

ؿذ ٍ ػپغ اص هحاػثِسعٍؿي ،ػیلتدسكذٍلشائتّیذسٍهتشتاهؼلكهَادغلظتػاػت6ٍثاًی40ِ

 (.1986تاٍدس،ٍخی )ّا هـخق ؿذ.  سٍی هثلث تافت خان ، تافت الیِ

 هخلَف ظاّشی خشم تؼییي

 .ؿذتؼییيصیشهؼادلِ تِتَخِتاًٍوًَِ تشداسیػیلٌذسّایاصاػتفادُتاخانظاّشیهخلَفخشم
 

 
 

خـه خانخشم هىؼة، ػاًتیوتشتشگشمحؼةتشخانظاّشیهخلَفخشم ساتغِ ایيدس

 (.1370ذ )ولثاػی،تاؿ هیهىؼةػاًتیوتشحؼةتشخانًوًَِولحدن گشم ،حؼةتشآٍىدسؿذُ

ػالهت 

 اختلاسی

تافت 

 خان

ػوك 

 (mخان)

A 

silty 

loam 20-23 

B 

silty 

clay 23-26 

C loam 26-29 

D 

loamy 

sand 29-32 

E loam 32-35 

F 

sandy 

loam 35-38 
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 هخلَف حمیمی خشم تؼییي

 (.1986ولَت،)ؿذتؼییيپیىٌَهتشتَػظّا ًوًَِحمیمیهخلَفخشم

 

 
 

ػایش پاساهتشّای فیضیىی،واتیَى،آًیَى،للیایت ٍ ػختی ول خان دس آصهایـگاُ ویفیت ؿشوت ًفت ؿْشوشد 

 تؼییي گشدیذ.  

 هٌحٌی داًِ تٌذی

 (.1391)لاًی، ت تشاػاع سٍؽ اله خـه ٍ تا اػتفادُ اص دػتگاُ ؿیىش اًدام ؿذدس ایي پشٍطُ داًِ تٌذی رسا

پزیشد، هاًٌذ ّواًگًَِ وِ گفتِ  تٌذی تِ ووه تؼشیف پاساهتشّای هختلف كَست هی تفؼیش ػلوی هٌحٌی داًِ

داسًذ ٍ آى دسكذ دس هخلَط خان ٍخَد  10وٌذ وِ تِ همذاس  ّایی هی ؿذ، اًذاصُ هَثش وِ داللت تش اًذاصُ داًِ

تٌذی یىٌَاخت داسای ضشیة  ؿَد؛ اگش خاوی تا داًِ دٌّذ. اًذاصُ هَثش چٌیي تیاى هی ًـاى هی Deیا D10سا تا 

حالت لغش رسات خان یىٌَاخت سا اًذاصُ  تٌذی غیشیىٌَاخت تاؿذ، دس ایي ًفَرپزیشی هؼاٍی تا خاوی تا داًِ

می وِ هؼایل صّىـی هذًظش اػت، اًذاصُ هَثش ػاهل تؼیاس ًاهٌذ. ؿایاى تَخِ اػت وِ دس هٌاع هَثش ایي خان هی

 تاؿذ. هْوی دس تؼییي ًفَرپزیشی خان هی

وِ  ییتاؿذ. اص آًدا تٌذی تؼشیف ؿذُ اػت، ضشیة یىٌَاختی هی پاساهتش دیگشی وِ خْت تفؼیش ػلوی داًِ

دسكذ  D60 (60یؼٌی  دسكذ رسات 60تٌذی داسد، اگش لغش  تٌذی خان تؼتگی تِ ؿیة هٌحٌی داًِ دسخِ داًِ

تمؼین وٌین. ایي ًؼثت ضشیة یىٌَاختی  (D10)اًذ( سا تِ اًذاصُ هَثش رسات  ٍصًی خان وَچىتش اص ایي اًذاصُ

 تاؿذ. تٌذی هی آیذ وِ تیاى وٌٌذُ ؿیة هٌحٌی داًِ ؿَد. اص ایٌشٍ پاساهتشی تذػت هی ًاهیذُ هی

 

ّای واهالً یىٌَاخت تشاتش تا یه تَدُ ٍ دس  خانضشیة یىٌَاختی دس ضشیة یىٌَاختی اػت. CU:وِ دس آى 

تٌذی، ایي ػذد  تاؿذ. تا تْتش ؿذى داًِ تٌذی ؿذُ غیشیىٌَاخت ایي ضشیة تضسگتش اص یه هی ّای داًِ هَسد خان

تشای  4تٌذی یًَیفایذ، ضشیة یىٌَاختی تضسگتش اص  اص یه دٍستش ٍ لزا اص ًظش ػذدی تضسگتش خَاّذ ؿذ. دس عثمِ

 اػت. 6تٌذی خَب، ایي ضشیة تضسگتش اص  تٌذی خَب دس ًظش گشفتِ ؿذُ ٍ دس هَسد هاػِ تا داًِ ؿي تا داًِ
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تاؿذ. ایي ضشیة دس هَسد ؿي ٍ هاػِ تا  ضشیة اًحٌاء هی  تٌذی هؼوَل اػت، ضشیة دیگشی وِ دس تؼییي ًَع داًِ

 ؿَد. گضاسؽ هی 3ٍ  1تٌذی خَب تیي  داًِ

 

 

 ذگی اػت.دسآى ضشیة خویوِ 

 (.1387ّای هَسد اػتفادُ تشای آصهایؾ داًِ تٌذی دس خذٍل صیش آٍسدُ ؿذُ اػت )ػلیضادُ، اله

 ASTME11ّای هَسد اػتفادُ تشای داًِ تٌذی عثك اػتاًذاسد  .اًذاصُ اله2خذٍل 

200 50 30 25 18 16 14 12 10 

ؿواسُ 

 اله

0.075 0.3 0.6 0.71 1 1.18 1.4 1.7 2 

اًذاصُ 

اله 
(mm) 

 

 ّای سعَتتی خانگیشی ٍیظگیاًذاصُ

تاؿٌذ. دس ایي ّای سعَتتی هیّای فیضیىی خان وِ دس ویفیت آى ًمؾ تؼضایی داسًذ، ٍیظگیتشخی ٍیظگی

 Air)گٌدایؾ َّایی  (،eff)تخلخل هَثش (،S)ّای سعَتتی ّواًٌذ: ؿاخق دوؼتش پظٍّؾ تؼذادی اص ٍیظگی

Capacity،) ُی گیاُ )گٌدایؾ آب لاتل اػتفادAvailable Water Content( گٌدایؾ ًؼثی آب ،)Relative 

Water Content)  .تؼییي ؿذًذ 

هٌتخة دس  ًوًَِ خان 6ّا ًیاصهٌذ دػتیاتی تِ هٌحٌی سعَتتی خان تَد. تٌاتشایي دس تؼییي ّوِ ایي ٍیظگی

ّش ًوًَِ خان دسكذ ٍصًی  ّای تاال هحاػثِ ؿذًذ. دسّشػوك اتتذا هٌحٌی سعَتتی تؼییي ؿذ ٍ ػپغ ٍیظگی

ی فـاسی هتش تا اػتفادُ اص هحفظِػاًتی 15000ٍ  10000،  5000، 3000، 1000، 300، 0ّایسعَتت دس هىؾ

تؼییي ؿذ ٍ ػپغ تا ضشب همادیش ٍصًی سعَتت دس ٍصى هخلَف ظاّشی خان، دسكذ سعَتت حدوی تِ 

ؾ ًمغِ روش ؿذُ اص ایي ًماط سعَتتی تشای دػت آهذ. دس ایي پظٍّؾ پغ اص تؼییي همذاس سعَتت خان دس ؿ

اػتفادُ ؿذ )ًٍگٌَختي ٍ ّوىاساى،  RETCّا تا اػتفادُ اص ًشم افضاس سػن هٌحٌی سعَتتی ًوًَِ

گٌَختي  ٍ تشٍوض ٍ تاتغ ٍىRETCی ؿاخق دوؼتش، اتتذا دس هحیظ (. تِ هٌظَس هحاػث1980،1985،1991ِ

 (:1377تشاصؽ دادُ ؿذًذ)كادق صادُ،سعَتت  -ّای هىؾوَسی تِ ؿىل صیش تش دادُ

(5) 
( )

( ) 1
( ) 1 ( ) , 1
( )

m

nr h
m

s r hg n
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(6) 

 

وٌٌذ.  ضشایة تدشتی ّؼتٌذ وِ ؿىل هٌحٌی سعَتتی سا تؼییي هی n ٍm،ی ٍسٍد َّا تِ خان( هىؾ دس ًمغِ

( اص Sؿاخق دوؼتش ).(1368تای تَسدی، (تاؿذ ؿىل( هی sؿىل حاكل اصایي هؼادلِ تِ ؿىل ػیگوَئیذ)

 تاؿذ. ػوك  لاتل اػتخشاج هی ی صیش تشای ًوًَِ خان ّش ساتغِ

=Sؿیة هٌحٌی سعَتتی دس ًمغِ ػغف 

 

                       
 

 m

ressat
m

nS













1
1

1
 
(8) 

 هذل تشٍوض ٍ وَسی ساتغِ تدشتی تشای تَكیف ساتغِ پتاًؼیل هاتشیه تا سعَتت سا تیاى هیىٌذ.

 (9) 

 (.1387تذػت هی آیذ )وـىَلی، h  ٍθاصؽ دادُ ّای ضشیثی اػت وِ اصتش 

 اص هؼادلِ صیش هحاػثِ ؿذ:( ( سا داسًذ. تخلخل هَثش )2دس ایي هؼادلِ اخضاء ّواى تؼاسیف هؼادلِ )

 

 

 

 

 ی گٌدایؾ صساػی اػت.  سعَتت حدوی دس ًمغِ FCƟ: تخلخل خان ٍ   fوِ دس آى

آب ی گٌدایؾ صساػی ٍ اؿثاع،  اص تفاضل سعَتت خان دس ًمغِ( Air Contentی )گٌدایؾ َّایّای  ؿاخق

اص تفاضل سعَتت دس ًماط گٌدایؾ صساػی ٍ پظهشدگی دائن ( Available Water Content)ی گیاُ لاتل اػتفادُ

ًؼثت سعَتت گٌدایؾ صساػی تِ ( Relative Water Contentگٌدایؾ ًؼثی آب )آیذ ٍ ؿاخق  تِ دػت هی

 (.1991تاؿذ. )ًٍگٌَختي ٍ ّوىاساى،  َتت اؿثاع هیسع
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 ًتایح  ٍ تحث

ّای تؼییي ؿذُ اص آًدایی وِ لاتلیت ًگْذاسی آب دس خان ؿٌی )دسؿت داًِ( ووتش  ّای خان تا تَخِ تِ تافت

پغ ظشفیت ًگْذاسی آب دس آًْا ًیض ووتشاػت ٍلی دسیه خان سػی )سیضداًِ( تِ ػلت سیض تَدى رسات ٍ تاال 

 (آهذُ اػت.2َدى ػغح تواع سع تا آب ظشفیت ًگْذاسی آب تاالػت. ًتایح دس خذٍل)ت

 

ّای هَسد آصهایؾ. . تافت ٍ خلَكیات فیضیىی خان3خذٍل   

s% n   

 دسكذ

 سع

 دسكذ

 ػیلت

 دسكذ

ؿي   تافت خان 

ًوًَِ 

 خان

         

14.5 53.0 2.5 1.2 23.34 52.9 23.76 Silty loam A 

21.4 48.0 2.3 1.2 43.34 46.9 9.76 Silty clay B 

13.7 51.1 2.5 1.2 21.34 30.9 47.76 loam C 

14.8 40.1 2.6 1.5 9.34 12.9 77.76 loamy sand D 

10.5 62.5 3.1 1.2 25.34 34.9 39.76 loam E 

17.8 50.0 2.6 1.3 15.34 30.9 53.76 sandy loam F 

 

تاؿذ.ٍصى  خشم هخلَف یىی اص هْوتشیي خَاف فیضیىی دس هغالؼِ سٍاتظ آب ٍ خان هی

تاؿذ.ػلت ایي اهش آى  گشم تشػاًتی هتش هىؼة هی 2.6-2.75ّا اغلة تیي  هخلَف حمیمی خان

ّای  اًذ اص وَاستض، فلذػپات ٍ ػیلیىات ّای تـىیل دٌّذُ خان ػثاست اػت وِ اوثش واًی

ّا دس ّواى هحذٍدُ فَق الزوش اػت.تذیْی اػت وِ تش حؼة  آىولَئیذی وِ خشم هخلَف 

ّای ػٌگیي هاًٌذ  گشم تش ػاًتی هتش هىؼة ٍ یا واًی1.2افضٍى ؿذى هَاد آلی تا خشم هخلَف 

ّاووتش یا تیـتش اص همذاس فَق خَاّذ تَد تِ ّویي ًؼثت  هاگٌیت ٍصى هخلَف حمیمی خان

تا ػوك تِ ػلت واّؾ هَادآلی افضایؾ تَاى اًتظاس داؿت وِ خشم هخلَف حمیمی  هی

هیاتذ.ّوچٌیي تا افضایؾ ػوك همذاس تخلخل ووتش هیـَد ٍ اص آًدایی وِ خشم هخلَف ظاّشی 

ّای ؿٌی ٍ دسؿت  تشحؼة تافت خان ،ػاختواى،فـشدگی ٍ سعَتت تغییش هیىٌذ دس همایؼِ خان

تخلخل، هَاد آلی ٍ  ّا تِ دلیل ون تَدى ّای سیضتافت خشم هخلَف ظاّشی آى تافت تا خان

گشم تش ػاًتی هتش  1.7-1.2ّای سیض داًِ تیـتش اػت.ٍ هحذٍدُ آى تیي  فمذاى داًِ تٌذی اص خان

 تاؿذ. هىؼة هی
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( تشخی پاساهتشّای ؿیویایی خان آتخَاى سا ًـاى هیذّذ وِ دس آصهایـگاُ ؿشوت ًفت اًذاصُ گیشی 4خذاٍل)

  .ؿذ

 آًیَى
 

            

            

   

ػالهت 

اختلاس

ًتیدِ آصهایؾٍاحذ                                        ی  حذاوثشهداص حذاوثشهغلَب  

 
 

         

ٍسشول  
 CL   

27

.5   

2

5

0  400 

ٍسَءفل  
 F   

0.

67   

0

.

5  1.5 

ػَلفا

 ت
 S    

26.

3   

2

5

0  

40

0 

تیىشتٌا

 ت
 HC   

m

g

/l 

191.

54   -----  ----- 

 ًیتشات
 N    

37

.3   -----  

5

0 

 ًیتشیت
 N    0.012   -----  3 

 فؼفات
 P    0.05   -----  ----- 

  واتیَى
 

        

 آهًَیَم
 N    

0

.

2

5   

1.

5  ----- 

 هٌیضین
 Mg   

9.

23

4   

3

0  ----- 

 ػذین
 Na   

20

.5

6   

2

0

0  200 

 پتاػین
 K  mg/l 1.21   -----  ----- 

 آّي
 Fe   

0.

03

6   0.3  ----- 
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 هٌگٌض
 Mn   

0.

00

7   0.1  

0.

4 

  ولؼین
Ca   

69.4

532   300  ----- 

           

           

PH  

 
  7.5   

6.5-

8.5  6.5-9 

EC  

 

 µs/cm 490   

--

--

-  ----- 

TDS  

 

 mg/l 274.4   

1

0

0

0  1500 

 تَ
 

 

  

، 12ٍاحذدس2

15ٍاحذ دس3  
  -----  ----- 

وذٍس

 ت
 

 

  85   1  5 

ػختی 

 ول
 

 

 mg/lcac  211.2    200  500 

للیاییت 

 ول
 

 

 mg/lcac  157    -----  ----- 

 

 

 

 هٌحٌی داًِ تٌذی

تَاى ًتیدِ  تٌذی تٌذ تاؿذ، هی داًِ گش ؿیة هٌحٌیا هٌحٌی داًِ تٌذی سا ًـاى هیذّذ. تش اػاع ایي ؿىل 3ؿىل 

تٌذی  تاؿٌذ، فلزا ایي خان سا خان تا داًِ تمشیثاً ّوِ تِ یه اًذاصُ هی  ّای هَخَد دس تَدُ خان، گشفت وِ داًِ

تَاى دسیافت وِ اختالف  تٌذی داسای ؿیة هالین تاؿذ، هی ًاهٌذ. اگش هٌحٌی داًِ یه اًذاصُ یا یىٌَاخت هی

ّای هختلف اص دسؿت ٍ سیض دس  ّایی تا اًذاصُ ّای خان صیاد تَدُ ٍ یا تِ ػثاست دیگش، داًِ اًِتٌذی دس تیي د داًِ

گیشًذ. اگش هٌحٌی تِ ؿىل پلىاًی تاؿذ، ًـاى  تٌذی خَب دس ًظش هی خان ٍخَد داؿتِ ٍ لزا خان سا تا داًِ
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ّا  دُ خان فالذ تشخی اص اًذاصُ داًِتٌذی یىٌَاخت تَدُ ٍ تِ ایي تشتیة تَ دٌّذُ اختالط دٍ یا چٌذ خان تا داًِ

 .تاؿذ هی

 

 
ّا .هٌحٌی داًِ تٌذی خان2ؿىل  

 

 
.اًذاصُ ضشایة یىٌَاختی ٍ اًحٌا دس ًوًَِ ّا3ؿىل  
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داسای داًِ تٌذی ًؼثتا خَتی  ّواًغَس وِ اص سٍیـىل هـاّذُ هیـَد ؿؾ ًوًَِ تا تَخِ تِ همذاس 

 تاؿٌذ. ّا غیش یىٌَاخت هی تاؿٌذ خان ًوی 6ٍ  4ػذادوِ تیي ا CUّؼتٌذ ٍ تا تَخِ تِ 

 

 

 هٌحٌی هـخلِ سعَتتی خان

 Van Genuchten. ًتایح پاساهتشّای فیضیىی خان تااػتفادُ اص هذل 5خذٍل 

s RW AW Ac φeff n 
hg  

نمونه 

 خاک

0.08 67.73 17.6 14.52 22.52 1.41 0.02 A 

0.09 71.79 19.66 14.9 10.09 1.3933 0.0132 B 

0.09 54.94 15.87 20.8 25.71 1.4936 0.0116 C 

0.10 43.24 10.86 22.21 23.13 1.6538 0.0352 D 

0.09 59.89 14.47 18.84 34.3 1.5093 0.0101 E 

0.09 54.89 14.8 19.11 26.74 1.4804 0.0144 F 
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 Van Genuchten . همایؼِ دادُ ّای سعَتتی خان4ؿىل 

 

 

 

 Brooks And Coreyًتایح پشاهتشّای فیضیىی خان تا اػتفادُ اص هذل.6ٍل خذ

 

 
 Brooks And Corey. همایؼِ دادُ ّای سعَتتی خان دس هؼادل5ِؿىل 

s RW AW Ac φeff n 
Hg(  

نمونه 

 خاک

0 62.71 17.61 18.12 22.52 0.211 0.0482 A 

0 89.64 19.66 4.38 10.09 0.127 0.0292 B 

0 58.5 15.87 18.008 25.71 0.22 0.0897 C 

0 42.19 10.86 23.18 23.13 0.474 0.115 D 

0 64.86 14.74 15.24 34.3 0.22 0.0897 E 

0 56.44 14.8 17.94 26.74 0.322 0.0682 F 
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 هىؾ هاتشیه تا سعَتت خان ساتغِ هؼىَع داسد.هٌحٌی هـخلِ سعَتتی ًؼثت تِ صهاى ٍ هىاى هتغیشاػت.اص

تَاى تِ پذیذُ پؼواًذ، تافت ٍ ػاختواى خان،تخلخل، ؿىل خلل ٍ فشج خان،  خولِ ػَاهل هَثش تش هٌحٌی هی

تشاون خان،دسخِ حشاست ٍ اهالح هَخَد دس خان اؿاسُ وشد.ّش چِ همذاس خان سػی تیـتش تاؿذ همذاس 

ّای سػی تذسیدی  خان.تغییشات ؿیة هٌحٌی دس .(1980)خٌؼي، سعَتت هَخَد دس هىـی هؼیي تیـتش اػت

ّای  ّای ؿٌی تِ دلیل ٍخَد خلل ٍ فشج دسؿت ًاگْاًی اػت.هٌحٌی هـخلِ سعَتتی دس هىؾ اػت،دس خان

. ّواًغَس ّای ؿذیذ تحت تاثیش تافت خان لشاس هیگیشد ون تِ عَس ػوذُ تاتغ ػاختواى خان اػت اها دس هىؾ

ٍ  0.04س ّشدٍ هذل  تِ تشتیة تا همادیشد Dوِ اصخذاٍل تاال هـخق اػت ًمغِ  ٍسٍد َّا دس ًوًَِ 

تیـتشیي همذاس اػت وِ افضایؾ ایي پاساهتش  هٌدش تِ واّؾ ًگِ داؿت آب دس خان اػت وِ هؼادلِ 0.115

تاؿذ ٍ  تشٍوضٍ وَسی ایي همذاساتیـتشاص هؼادلِ ٍى گٌَختي پیؾ تیٌی وشد وِ ػلت اكلی آى تافت دسؿت آى هی

تیـتشیي همذاس ساداسدوِ هؼادلِ ٍى گٌَختي ایي  0.474ٍ  1.65دس ایي ًمغِ  ؿیة هٌحٌی سعَتتی ًیض n همذاس 

ووتشیهمذاسػٌگیيخاوْایدستِ عَسولی  nپاساهتش ساتیـتشاص هؼادلِ تشٍوض ٍوَسی تخوي صد.دس ول پاساهتش

سیضاترسافضایؾتاٍهییاتذافضایؾداًِدسؿت رساتافضایؾتاحمیمتدسٍداسدػثهخاوْایتًِؼثت

 ) 1389تیگی ّشچگاًی،ٍؿٌاع حك2005ٍّوىاساى،ٍپشٍػىا)هیىٌذپیذاواّؾداًِ

(  دس ٍالغ ؿیة هٌحٌی b2004ؿاخق دوؼتش وِ تِ ؿاخق ویفیت فیضیىی خان ًیضهؼشٍف اػت )دوؼتش،

افت تات Dدّذ،ایي ؿاخق تَػظ هؼادلِ ٍى گٌَختي تشای خان  سعَتتی خان سادس ًمغِ ػغف  سا ًـاى هی

 دسؿت تیـتشیي همذاسساداسد .

 الیِ ّای چاُ هَسد هغالؼِ تاؿؾ تافت هتفاٍت  SSE( hg).هیاًگیي 7خذٍل

 

 

 

 

 

 

 

الیِ ّای 

 SSE.W SSE.B خان

   A 0.0007 0.0004 

B 0.0005 0.0042 

C 0.0013 0.0009 

D 0.0010 0.0008 

E 0.0007 0.0005 

F 0.0000 0.0008 
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ٍ سعَتت ًوًَِ ّا)دادُ ّای هـاّذُ ای( .ساتغِ تیي هىؾ6ؿىل  

  
 Van Genuchten).ساتغِ تیي هىؾ ٍ سعَتت ًوًَِ ّا )7ؿىل
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 ( ( Brooks And Corey.ساتغِ تیي هىؾ ٍ سعَتت ًوًَِ 8ؿىل

 

 Van Genuchten ّا دسهذل .هٌحٌی ّذایت ّیذسٍلیىی غیشاؿثاع ًو11ًَِؿىل
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   Brooks And Corey ّا دسهذل ثاع ًوًَِ.هٌحٌی ّذایت ّیذسٍلیىی غیشاؿ10ؿىل

 

 ًتیدِ گیشی

تَاى تِ هـَْستشیي هذلْای تؼییي  تِ هٌظَس پیؾ تیٌی ٍ تشآٍسد تَاتغ ّیذسٍلیىی تخؾ غیش اؿثاع خان هی

ّای  هؼلن اؿاسُ وشد.تشای تشاصؽ هذل-ّای تدشتی ٍاى گٌَختي ٍ تشٍوض ٍ وَسی هٌحٌی سعَتتی یؼٌی هؼادلِ

 SSE .،0007اػتفادُ ؿذ..اص تیي ایي دٍ هذل اػتفادُ ؿذُ هذل تشٍوض ٍ وَسی تاهمذاس RETCفَق اص ًشم افضاس

ووتش ٍ تِ كفشًضدیىتشتاؿذ  SSEتشاصؽ خَتی سا دس تخؾ هٌحٌی سعَتتی ًـاى هیذّذ. دسٍالغ ّشچِ همذاس

ِ همذاسػذدی همذاس خغاووتشخَاّذتَد. دس ؿىل ّای هشتَط تِ ّذایت ّیذسٍلیىی دس ّشدٍهذل دیذُ هیـَد و

ّای تیـتشداسد.دسٍالغ همذاسّذایت  ّای ون همذاسی تاالتشًؼثت تِ هىؾ هىؾ ّذایت ّیذسٍلیىی دس 

یاتذ.اصآًدایی وِ ّذایت ّیذسٍلیىی دساًتمال  ّیذسٍلیىی تاافضایؾ هىؾ تِ كَست ًوایی واّؾ هی

 ل آالیٌذُ عَل هیىـذ.تاؿذتاواّؾ همذاسآى هذت صهاى تیـتشی تشای اًتما هَادآالیٌذُ تؼیاسهْن هی
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.ساتغِ تیي هىؾ ٍ سعَتت ًوًَِ ّا)دادُ ّای هـاّذُ ای(6ؿىل  

  
 Van Genuchten).ساتغِ تیي هىؾ ٍ سعَتت ًوًَِ ّا )7ؿىل
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 ( ( Brooks And Corey.ساتغِ تیي هىؾ ٍ سعَتت ًوًَِ 8ؿىل

 

 Van Genuchten ّا دسهذل .هٌحٌی ّذایت ّیذسٍلیىی غیشاؿثاع ًو11ًَِؿىل
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   Brooks And Corey ّا دسهذل .هٌحٌی ّذایت ّیذسٍلیىی غیشاؿثاع ًو10ًَِؿىل

 

 ًتیدِ گیشی

تَاى تِ هـَْستشیي هذلْای تؼییي  تِ هٌظَس پیؾ تیٌی ٍ تشآٍسد تَاتغ ّیذسٍلیىی تخؾ غیش اؿثاع خان هی

ّای  اؿاسُ وشد.تشای تشاصؽ هذل هؼلن-ّای تدشتی ٍاى گٌَختي ٍ تشٍوض ٍ وَسی هٌحٌی سعَتتی یؼٌی هؼادلِ

 SSE .،0007اػتفادُ ؿذ..اص تیي ایي دٍ هذل اػتفادُ ؿذُ هذل تشٍوض ٍ وَسی تاهمذاس RETCفَق اص ًشم افضاس

ووتش ٍ تِ كفشًضدیىتشتاؿذ  SSEتشاصؽ خَتی سا دس تخؾ هٌحٌی سعَتتی ًـاى هیذّذ. دسٍالغ ّشچِ همذاس

تَط تِ ّذایت ّیذسٍلیىی دس ّشدٍهذل دیذُ هیـَد وِ همذاسػذدی همذاس خغاووتشخَاّذتَد. دس ؿىل ّای هش

ّای تیـتشداسد.دسٍالغ همذاسّذایت  ّای ون همذاسی تاالتشًؼثت تِ هىؾ هىؾ ّذایت ّیذسٍلیىی دس 

یاتذ.اصآًدایی وِ ّذایت ّیذسٍلیىی دساًتمال  ّیذسٍلیىی تاافضایؾ هىؾ تِ كَست ًوایی واّؾ هی

 تاؿذتاواّؾ همذاسآى هذت صهاى تیـتشی تشای اًتمال آالیٌذُ عَل هیىـذ. هَادآالیٌذُ تؼیاسهْن هی
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 .تْشاىداًـگاُاًتـاسات .آتیاسیهٌْذػیاكَل .1368 .متَسدیتای -1

ٍآبًگْذاسیظشفیتتشهیاًِصئَلیتاثش .1389 .ا.حّشچگاًیتیگیٍ .مگشگاتی،ؿٌاعحك -2

 .35-42:6ؿواسُ .ایشاىآبپظٍّؾهدلِ .سػیلَمٍؿٌیخانتافتدٍتیسعَتهٌحٌیهذلْای .ضشایة

ؿثىِاصاػتفادُتاسعَتتیهٌحٌیَّؿوٌذتخویي .1383 .مّواییٍ .جفتحی .ح .لَخذاٍسدی -3

 .ؿیشاصداًـگاُ .خانٍآبهٌاتغداًـدَییهلیوٌفشاًغػلثی دٍهیي

ّای سعَتتی خان.ّوایؾ  .همایؼِ لاتلیت تشاصؽ تشخی هٌحٌی1385دادهْش س.ػثحاًی م .ٍ صیٌال صادُ ن. -4

اسدیثْـت هاُ.داًـگاُ ؿْیذچوشاى اَّاص.داًـىذُ هٌْذػی  14تا  12ّای آتیاسی ٍ صّىـی. هلی هذیشیت ؿثىِ

 .7تا1ػلَم آب،كفحات 

هختلفّایواستشیتحتخانّیذسٍلیىیخلَكیاتصهاًیتغییشات .1390 .نصادُصیٌال -5

 .اَّاصچوشاىؿْیذداًـگاُآب.ػلَمهٌْذػیصّىـی.داًـىذٍُآتیاسیپایاًٌاهِ دوتشی .ضیاسا

ّیذسٍلیىیٍیظگیْایتشخیآصهایـگاّیاًذاصّگیشیتشایًوًَِهؼشفلغشتؼییي .1391 .فلاًی  -6

 .ؿْشوشدداًـگاُوـاٍسصی.داًـىذُصّىـی.ٍآتیاسیاسؿذواسؿٌاػیًاهِخان پایاى

دس تدضیِ ٍتحلیل هٌحٌی تَاتغ ّیذسٍلیىی  retc.واستشدتؼتِ ًشم افضاسی 1377كادق صادُ،ن. ٍ ف.ػثاػی. -7

 . 34تا  19خان.هدوَػِ هماالت ػلوی ،تحمیمی فٌی هٌْذػی وـاٍسصی.كفحات 

 .ساتغِ آب ٍ خان)چاج ّفتن(.اًتـاسات داًـگاُ اهام سضا،هـْذ.1387ػلیضادُ ا ج.  -8

.تشآٍسد تَاتغ ّیذسٍلیىی تخؾ غیشاؿثاع خان تا اػتفادُ اصًشم افضاس 1387ظْشاتی،ى. وـىَلی،ح.ع. ٍ  -9

retc. 

كٌؼتیداًـگاُوـاٍسصی.داًـىذُػوَهی،خاوـٌاػیآصهایـاتدػتَسالؼول .1370 .مولثاػی -10

 .اكفْاى

فاضالب تش اًتـاس ًیتشات تا تشسػی تأثیش تغزیِ آتخَاى ؿْشوشد تا  .1387 صاسی، س. ٍ عثاعثایی، ع.ح. اللِ -11

 . دٍلتی ؿْشدداًـگاُ داًـىذُ وـاٍسصی.گشٍُ هٌْذػی آب.. پایاًاهِ واسؿٌاػی اسؿذ. MT3Dاػتفادُ اص هذل 

12. Dexter A.R. 2004b. Soil physical quality part II. Friability, tillage, tilth, and hardsetting. 

Geoderma. 120, 215–225. 

13.Gee G. W. and Bauder J. W. 1986. Particle size analysis. pp. 383-411. In: A. Klute (Ed.) 

Methods of Soil Analysis, part 1, 2nd, Madison, WI, American Society of Agronomy. 

14.Jensen M. E. 1980. Design and operation of farm irrigation systems, An ASAE monograph 

number 3 in series. Published by American society of agricultural engineers. 
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