
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


ارزیابی و برآورد ضرایب مدل هاي نفوذ آب به خاك در دشت خوي

صابر جاویدنیا 
(saber.soil@yahoo.com). دانش آموخته دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز، گروه خاك و آب، تبریز، ایران

احد مولوي
(ahadmolavi@gmail.com). استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز، گروه خاك و آب، تبریز، ایران

صمد دربندي
(samaddarbandi@yahoo.com). استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز، گروه خاك و آب، تبریز، ایران

رضا سکوتی
(rezasokouti@gmail.com). دانشیار مرکز تحقیقات کشاورزي آذربایجانغربی، ارومیه، ایران

چکیده

مقدار و سرعت نفوذ با استفاده از معادالت تجربی و . اك از نظر هیدرولوژیکی نفوذ می باشدمهم ترین مشخصه فیزیکی خ
در مدل هاي فیزیکی و تجربی مربوط به پدیده نفوذ براي بدست آوردن . یا معادالتی که پایه فیزیکی دارند بدست می آید

ب در خاك از پارامتر هاي بسیار مهم در طراحی مشخصات نفوذ آ. ضرایب معادالت نیاز به انجام آزمایش نفوذ پذیري است
این تحقیق به . طراحی پروژه هاي زهکشی می باشدویدرولوژي، مدیریت منابع آب و خاكسیستم هاي آبیاري، مطالعات ه

از براي اندازه گیري نفود آب در خاك . انجام گردیدمنظور ارزیابی و برآورد ضرایب مدل هاي نفوذ آب به خاك در دشت خوي
سپس ضرایب معادالت مرسوم نفوذ از جمله کوستیاکف، . استوانه هاي مضاعف در چهار محل و سه تکرار استفاده گردید
براي هر مدل با استفاده از مقادیر اندازه گیري شده ) SCS(کوستیاکف تعدیل شده، فیلیپ و سازمان حفاظت خاك آمریکا 

در معادالت مربوطه به منظور تعیین نمودن آن ها در ایب و جایگذاري آن هابرآورد ضرمعادالت مذکور پس از. محاسبه گردید
.ارزیابی قرار گرفتندخاك هاي منطقه مورد 

نفوذ آب به خاك مدل هاينفوذ،: واژگان کلیدي

مقدمه
است رهیدروسفوپدوسفرتعاملآغازینوغالببخشخاكداخلبهاتمسفروخاكمشتركسطحازآبورودنفوذ 

وروانابمیزانمنطقه،اکولوژيگیاهی،پوششنوعهیدرولوژي،چرخۀدرمؤثريبسیارنقشکه) 2002، دیاگموند(
بنابراین ارزیابی دقیق نفوذپذیري و ).1998، هیلل(داردزیرزمینیهايآبآلودگیوامالحانتقالخاك،تخریبوفرسایش

اهمیت پدیده نفوذ، . ضروري بوده و در مطالعات بایستی حتما به آن توجه شودتعیین مشخصات نفوذپذیري خاك ها در منطقه
مشخصات نفوذ به عواملی مانند . پژوهشگران را بر آن داشته تا همواره در پی ارائه مدلی مناسب براي بیان کمی آن باشند

ا مقدار آب آبیاري، نوع پوشش خصوصیات فیزیکی خاك، مقدار رطوبت اولیه خاك، پستی و بلندي زمین، شدت بارندگی ی

زهکشی در کشاورزي پایدار اولین همایش ملی
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نفوذ آب به خاك همانند دیگر ویژگی هاي ).1384دربندي،(گیاهی و تراکم آن و نیز کیفیت آب آبیاري بستگی دارد 
از آنجا که ویژگی هاي ذاتی خاك بسته به نوع خاك، . هیدرولیکی خاك، به شدت از ویژگی هاي ذاتی خاك تاثیر می پذیرد

زمانی هستند، احتماال تغییر پذیري و الگوي نفوذ آب به خاك در خاك هاي مختلف متفاوت است -یداراي تغییرات مکان
زیرا اگر آب نتواند در خاك نفوذ کند، موجب آبدوي یاهرزآب . نفوذآب به داخل خاك اهمیت فراوانی دارد). 1983بوما، (

گیاه و تولید محصول هنگامی ثمربخش است که آب مضافاً اینکه هر نوع مطالعه در مورد رشد . سطحی و فرسایش می شود
دستیابی ). 1388بایبوردي، (مورد نیاز گیاه بتواند در خاك نفوذ نموده و با حرکت خود محیط گسترش ریشه ها را نیز فراگیرد 

ظتی خاك ي پایدار حفاي مطلوب خاك در مناطق خشک، عملکرد زراعی قابل قبول و سامانهبه مدیریت صحیح آبیاري، ذخیره
شناخت کمی این پدیده جلوگیري از تخریب اراضی و منابع خاك و آب را به همراه . در گرو مدنظر قراردادن نفوذپذیري است

سطح خاك بوده و مقدار برابر آب رسیده به ي چگونگی رفتار خاك در وضعیت نفوذپذیري خاك نشاندهنده. خواهد داشت
نفوذ آب در خاك به عواملی مانند بافت و ساختمان خاك، ). 1384و رفاهی، محمدي(کند تلفات بارش را نیز مشخص می

پوشش گیاهی، رطوبت اولیه خاك و شرایط فیزیولوژیک مانند خلل و فرج ایجاد شده توسط کرمها، همچنین کیفیت آب، 
هنگامی آشکارتر می اهمیت این مساله . خاك، دماي آب و از همه مهمتر قابلیت پراکندگی ذرات سطحی خاك بستگی دارد

قربانی و همکاران، (شود که بر اثر پدیده تحکیم و  یا انحالل مواد موجود در خاك، مقدار نفوذپذیري با گذشت زمان تغییر کند 
اي گیري نفوذ آب عالوه بر مطالعات آبیاري در مطالعات خاکشناسی وفرسایشی خاك نیز از اهمیت ویژهبنابراین اندازه). 1387

هایی براي شبیه سازي نفوذ آب در خاك همچون کوستیاکوف، هورتون، فیلیپ و کوستیاکوف در این میان مدل. استبرخوردار
تعدیل شده ارائه شده اند که هر کدام از این مدلها بنابر فرضیات و شرایط خاصی بدست آمده است بنابراین کاربردآنها نیز باید 

علیزاده، (ضرایبی هستند که مقدار آنها از روي آزمایشات نفوذپذیري بدست می آید ها داراي این مدل. براي همان شرایط باشد
شرایطیکدررودمیانتظاراست،متفاوتباهمنفوذهايمدلدررفتهکاربهپارامترهايوفرضیاتکهآنجااز). 1383
همکاران،ومیشار؛2009همکاران،ودشتکیقربانی(باشد بقیهبامقایسهدربهتريعملکرددارايخاصمدلیمعین،
بررسی منابع نشان میدهد که با توجه به رفتار ویژه اي که خاك به هنگام جذب و دفع آب از خود نشان می دهد، ). 2003

ارزیابی و برآورد ضرایب این معادالت و جایگذاري ضرایب در معادالت مربوطه به منظور تعیین نمودن آن ها در خاك هاي 
. وري به نظر می رسدمنطقه ضر

هامواد و روش

انجام ارزیابی و برآورد ضرایب مدل هاي نفوذ آب به خاك در دشت خويبه منظور1392این پژوهش در خرداد سال 
آن در طراحی سیستم هاي آبیاري و زهکشی و شدت نفوذ آب بدلیل اهمیت نفوذ آب در خاك در دشت خوي و تاثیر. گرفت

چهار واحد امکان اصالح اراضی در آینده، براساس مطالعات ارزیابی منابع خاکی و قابلیت اراضی، ، نیز ضی منطقهر ارابه خاك د
نقشه ارزیابی اراضی .اراضی انتخاب و بعد از نمونه برداري از هر کدام، بافت خاك و وزن مخصوص ظاهري آن ها تعیین گردید

:استنشان داده شده) 1(مناطق مورد مطالعه در شکل 
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نقشه ارزیابی اراضی دشت خوي  : 1شکل 

) 1986جی و بادر، (و فراوانی نسبی ذرات به روش هیدرومتر ) 1986بابک و هارتج، (جرم ویژه ظاهري به روش سیلندري 
ندازه گیري نفوذ براي هر چهار نوع بافت نفوذ بوسیله استوانه هاي مضاعف اندازه گیري گردید که براي هر بار ا. اندازه گیري شد

جهت حذف اثر دیگر پارامترها .بار آزمایش اندازه گیري نفوذ انجام گردید12تکرار با آرایش مثلثی انجام شد، که در مجموع 3
خاك روي مدل هاي نفوذ و حداقل نمودن خطاها، زمین انتخابی به لحاظ سطح آن کامال یکنواخت مثل غیر یکنواختی سطح

خالصه .در این تحقیق به کار گرفته شدندSCSل هاي فیلیپ، کوستیاکف، کوستیاکف تعدیل شده و مد. در نظر گرفته شد
. ارائه شده است) 1(اي از  معادالت و روش هاي بکار گرفته شده در این تحقیق و ضرایب آن ها در جدول 

آنهابرازشیپارامترهايوبررسیموردنفوذهايمدل:1جدول 
معادلھ ا پارامترھنام مدل 

فیلیپ
(L)I ،نفوذ تجمعی(T)t ،زمان(LT1/2)S و ) تابع مکش خاک(ضریب جذبی خاکA ضریبی کھ بیانگر ھدایت آبی

. اشباع خاک است

I=St(0.5)+At

I=atb. ضرایبی تجربی ھستندbو aزمان و t(T)نفوذ تجمعی، I(L)کوستیاکف

I=atb+ct.ضرایبی تجربی ھستندcو a ،bزمان و t(T)نفوذ تجمعی، I(L)کوستیاکف تعدیل شده

SCS
(L)I ،نفوذ تجمعی(T)t زمان وa وb برایھای فراوانآزمایشتابعی شماره منحنی ھای نفوذی است کھ با انجام

.استآمدهدستبھآمریکاھایخاک

I=atb+0.6985

نتایج و بحث 
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) 2(طبق شکل . نطقه مورد مطالعه با استفاده از روش استوانه مضاعف بدست آمدمقادیر نفوذ تجمعی آب به خاك در م
منحنی هاي نفوذ ) 2(در شکل . بیشترین مقدیر نفوذ تجمعی براي اراضی آبرفت هاي بادبزنی شکل با بافت شن بدست آمد

.تجمعی نشان داده شده است

مقادیر نفوذ تجمعی آب به خاك در خاك هاي منطقه: 2شکل 

با استفاده از نتایج اندازه گیري هاي انجام شده، برآورد ضرایب معادالت نفوذ مرسوم از روي محاسبات و نمودارهاي بدست 
اکسل افزارنرمآمده از مقادیر نفوذ تجمعی حاصل از اندازه گیري نفوذ آب در خاك حاصل از استوانه هاي مضاعف با استفاده از

. ضرایب مدل هاي نفوذ بدست آمده براي هر یک از مدل هاي اندازه گیري نفوذ ارائه شده است)2(در جدول. انجام پذیرفت

مقادیر ضرایب مدل هاي نفوذ: 2جدول 

مدل
نقاط

کوستیاکف
I=a(t)b

فیلیپ
I=St0.5+At

کوستیاکف تعدیل شده
I=a(t)b+ct

SCS
I=a(t)b+C

ندی کمفالت با پستی و بل
a=2.63
b=0.52

S=3.27
A=0.08

a=3.83
b=0.2
c=0.19

دشت دامنھ ای
a=1.87
b=0.37

S=0.47
A=0.07

a=0.37
b=0.5
c=0.02

a=0.07
b=0.69
c=0.69

اراضی پست و گود
a=1.81
b=0.43

S=1.81
A=0.05

a=1.88
b=0.4
c=0.01

a=0.09
b=0.72
c=0.69

دشت ھای رسوبی
a=0.65
b=0.43

S=0.72
A=0.03

a=0.79
b=0.3
c=0.01
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پس از جایگذاري ضرایب، هر کدام از . پس از بدست آمدن ضرایب معادالت مذکور، جایگذاري آن ها در هر معادله انجام گردید
مورد SCSالزم به توضیح است که از روش . معادالت بدست آمده از مدل هاي مختلف براي اراضی مورد نظر تعیین گردید

مطابق با منحنی هاي نفوذ بدست آمده از آزمایشات مزرعه بود، لذا ضرایب این روش فقط SCSلعه فقط دو منحنی روش مطا
و اراضی پست و نسبتا گود با بافت لوم شنی مطابق با منحنی هاي نفوذ با بافت لوم سیلتی براي دو اراضی دشت دامنه اي 

معادالت بدست آمده از . الت آن نیز فقط به این دو اراضی متعلق می باشدو معادد آمده از آزمایشات مزرعه بدست آمبدست
. نشان داده شده است) 3(مدل هاي مورد مطالعه در جدول 

معادالت بدست آمده از مدل هاي مورد مطالعه: 3جدول 

مدل

SCSکوستیاکف تعدیل شدهفیلیپکوستیاکفنقاط

I=(1.87)t(0.32)I=(0.47)t(0.5)+(0.72)tI=(0.37)t(0.5)+(0.02)tI=(0.07)t(0.69)+0.69دشت دامنھ ای

I=(1.81)t(0.43)I=(1.81)t(0.5)+(0.05)tI=(1.88)t(0.4)+(0.015)tI=(0.09)t(0.72)+0.69اراضی پست و گود

I=(2.63)t(0.52)I=(3.27)t(0.5)+(0.08)tI=(3.83)t(0.2)+(0.19)tفالت با پستی و بلندی کم 

I=(0.65)t(0.43)I=(0.72)t(0.5)+(0.03)tI=(0.79)t(0.3)+(0.01)tدشت ھای رسوبی

SCSشماره منحنی نفوذ در روش با استفاده از این معادالت می توان مقدار نفوذ را بدون حضور در منطقه بدست آورد
بافت خاك شماره منحنی نفوذ و سرعت نفوذ نهایی هر دو نشان دهنده سرعت نهایی نفوذ می باشد که با سبک و رسی گشتن

در مورد توان معادالت کوستیاکف و کوستیاکف تعدیل شده می توان نوشت که سبک تر بودن بافت خاك . .می یابندتغییر
ده در طبق معادالت بدست آم. سبب افزایش نفوذ آب در خاك و به تبع آن افزایش توان معادالت روابط ذکر شده می گردد

مشاهده می گردد که با سبک تر شدن باف خاك هاي مناطق مورد مطالعه توان مطالعات معادالت کوستیاکف و ) 3(جدول 
کوستیاکف تعدیل شده افزایش می یابد، که ناشی از افزایش نفوذپذیري خاك با کاهش مواد رسی وافزایش قط خلل و فرج 

و کوستیاکف تعدیل شده نشان می دهد که مدل فیلیپ حالت خاصی از مدل مقایسه دو مدل فیلیپ . موجود در خاك می باشد
در نظر گرفته شود به مدل فیلیپ b = 0.5بدین ترتیب که اگر در مدل کوستیاکف تعدیل شده . استکوستیاکف تعدیل شده

.لذا انعطاف پذیري مدل فیلیپ نسبت به مدل کوستیاکف تعدیل شده کمتر است. تبدیل می شود

جه گیري نتی
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باهستندگیرياندازهقابلآسانیبهکهخاكفیزیکیهايتوسط ویژگینفوذتخمین و برآورد ضرایب معادالتامکان
نتایج این تحقیق این امکان را بوجود می آورد تا بتوان برخی از خصوصیات خاك را با در دست . وجود داردخوبینسبتادقت

وامالحانتقالخاك،فرسایشورواناببودن مقادیر نقوذ در مطالعات هیدرولوژیکی، میزانموجود. نفوذ بدست آوردداشتن
بهنفوذمعادالتپارامترهايکهدادندنشانآمدهدستبهنتایج.ضروري می باشدو زه آب زیرزمینی هايآبآلودگی

پژوهشگرانکهاستآنازحاکيفتهگرصورتپژوهشهايبررسي.بستگی دارندخاكبافتجملهازفیزیکیخصوصیات
داليلازيکي.يافته انددستنقيضوضدگاهيومتفاوتنتايجبهنفوذمختلفمدلهايعملکردارزيابيومقايسهدرمختلف

به لحاظکهخاکدودرنفوذمدليکحتيتاميشودموجبکهاستخاکبهآبنفوذفرايندتغييرپذيرطبيعتامراين
).٢٠٠٦، سای ٢٠٠٩قربانی دشتکی و همکاران، (باشد داشتهمتفاوتيكارآييدارند،مشابهيبسيارفيزيکيويژگيهاي

پیشنهادات 

پیشنهاد می شود که روند توسعه کشاورزي در مناطقی با نفوذپذیري مناسب توسعه یابد تا بتوان به میزان زیاد از هدر رفت 
براي پیش بینی نفوذ در مدیریت . جلوگیري نمودزه آب و آلودگی منابع ارزشمند آبی یا،و تخریب خاكبه طرق رواناب آب 

نیز تحقیق مشابهی براي سایر کالس هاي بافتی خاك . حوضه هاي آبریز از مدل هاي مناسب با ضرایب دقیق استفاده شود
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