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 یزیدر خاک با درجات مختلف آبگر یزیکیشده با مدل ف یساز یهرواناب شب یبررس

 4نورمهناد، نگار 3قربانیبهزاد ، 2ئی سید حسن طباطبا، * 1ریحانه السادات موسوی زاده مجرد
 

  آموخته دوره دکتری دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد دانش -1
 شگاه شهرکرد دان عضو هیات علمی، دانشکده کشاورزی، -2،3

 عضو هیات علمی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه پیام نور اصفهان -4
 

 

   

 

 چکیده

دارند. از طرفی  خاک  فرسایشایجاد رواناب و در نتیجه  در مهمی نقش خاک فیزیکی خصوصیات

یات هیدرولیکی خاک تأثیر گذار است. هدف این تحقیق بررسی میزان رواناب آبگریزی خاک، بر خصوص

است. بدین منظور در ابتدا، خاک به طور مصنوعی  مشخص بارشتحت تاثیر در سطوح مختلف آبگریزی 

شد. تعداد با استفاده از اسید استئاریک، آبگریز گردید. خاک آبگریز شده، با بارش مصنوعی خیس 

سطح آبگریزی بوده است. با استفاده از مدل فیزیکی، با نام دستگاه تحقیقاتی  5ش شامل تیمارهای آزمای

پیشرفته مطالعات هیدرولوژی، مقدار رواناب در هر تیمار، اندازه گیری گردید. نتایج نشان داد که، با 

ریز افزایش سطح آبگریزی حجم رواناب خارج شده از سیستم افزایش یافته است. تیمارهای خاک آبگ

. این نتایج در مطالعات حفاظت شدید و خیلی شدید، کامال نفوذناپذیر و مشابه سطح آسفالت عمل میکند

 خاک با توجه به اثر بارش، قابل مالحظه خواهد بود.

 

 .حفاظت خاک، اسید استئاریک، شبار آبگریزی مصنوعی، شدت ،مدلسازی فیزیکی ها:  کلید واژه
 

   

 مقدمه
 

های خاک دو عامل اصلی موثر بر تولید رواناب خاک می باشند )ران و و ویژگی های بارشویژگی

های فیزیکی و شیمیایی خاک نیز، در ایجاد رواناب بسیار تاثیر گذارند. عالوه بر بارش، ویژگی (.2012همکاران 

دفع آب یا دارند.  پذیری فرسایش در مهمی نقش خاک فیزیکی خاک، خصوصیات خصوصیات بین در

، از خصوصیات فیزیکی خاک است و زمانی اتفاق می افتد که خاک به طور کامل مرطوب SWR))گریزی آب

ممکن است با عنوان یک  SWR(. 2011نگردد و آب مدتی روی سطح خاک باقی بماند )هانتر و همکاران، 

؛ گائو و 2005تاثیر می گذارد )دکر و همکاران  ویژگی خاک مطرح شود که بر هیدرولیک و هیدرولوژی خاک
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افتد، که یمشوند، به شدت به تاخیر (. نفوذ آب زمانی که ذرات خاک با مواد آبگریز پوشیده می2018همکاران 

(. ژنگ و 2018؛ محمدی و همکاران 2018صورت قابلیت خیسی خاک کاهش می یابد )مولر و همکاران در این

را ارزیابی کردند. آنها نشان دادند که هرچه درجه  ( تاثیر آبگریزی بر واکنش هیدرلوژیکی خاک2017همکاران )

SWR  باالتر باشد، نفوذ کمتر است. همچنین افزایشSWR  ممکن است زمان تولید رواناب را کوتاهتر کند. در

های آبگریز هیدرلوژیکی خاک واکنشهمیت ا نیز تشدید خواهد شد. SWR، تاثیر زیادمورد شدت بارش 

بطور کلی، آبگریزی باعث رواناب و فرسایش بیشتر  برانگیخته است.های مختلف مدل برای توسعهمحققان را 

  (.1964؛ اوزبورن و همکاران 1991می شود )وایتر و همکاران 

ای که در عملکرد اکوسیستم و خاک نقشی منفی دارد، محققین پیشین آبگریزی را به عنوان پدیده

آتش سوزی و خشکی طوالنی، منجر به توقف و یا کاهش معرفی کردند. چرا که آبگریزی در دوران پس از 

سرعت نفوذ در خاک و نتیجتا افزایش فرسایش و رواناب و کاهش بازده آبیاری در کشاورزی یوده است )دبانو، 

یابد میها نیز کاهش (. حال آنکه به دلیل سرعت نفوذ کمترآب در شرایط آبگریزی  شکسته شدن خاکدانه2000

ها در زمانی که خاک را (. فرایند شکسته شدن خاکدانه2013؛ ولگمان و همکاران، 1993ان، )بیزدم و همکار

 . کنیم بیش از حالتی خواهد بود که خاک را با سرعت کمتر خیس کنیمسریعتر خیس می

( اثر 1394اندکی بررسی شده است. نور مهناد و همکاران ) هایخاک، در پژوهشوعی نمصآبگریزی 

(، در پژوهشی در ژاپن 2008ری را بر آبگریزی خاک بررسی کردند. لی المانیه و همکاران )لجن فاضالب شه

هایی از خاک شنی آبگریز شده را در شرایطی که خاک آبدوست را به صورت مصنوعی با استفاده از شاخص

 اسید استئاریک در درجات مختلف آبگریز نموده بودند به دست آوردند. ایشان به نقل از دنگ و

شود. کاربرد ( بیان نمودند که اسید استئاریک یک اسید آلی است که در خاک طبیعی یافت می2002دیکسون)

( جهت بررسی اثرات 1394اسید استئاریک در آبگریز نمودن خاک، قبال در پژوهش بیرامی و همکاران )

 آبگریزی خاک بر مشخصات نفوذ خاک بررسی شده است. 

 

تحت شدت بارش به طور مستقیم با کاربرد های آبگریز خاک در ی روانابهدف این پژوهش ، شبیه ساز

ها، به منظور حفاظت و گریزی در خاک مدل فیزیکی است. نتایج این پژوهش به منظور بررسی اثرات آب

 مدیریت آب و خاک در مناطق خشک و نیمه خشک مفید است.

   

 

 

 ها مواد و روش

 

، از مدل فیزیکی یک دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان(در آزمایشگاه هیدرول پژوهشاین 

مدل فیزیکی دستگاه با  بارش استفاده شد. جهت شبیه سازی مقدار رواناب خاک آبگریز شده، تحت شدت
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آلمان است. نیروی محرکه، یک   Guntساخت شرکت   Advanced Hydrological Investigationsنام

کیلوات است. هشت نازل، آبپاش بارانی با الگوی پاشش مربعی ایجاد می  55/0ا قدرت دستگاه پمپ الکتریکی ب

لیتر در ساعت نظیم می شود. آب مورد نیاز پاشش در  1500کند. دبی پاشش با روتامتر زیر دستگاه تا حداکثر 

ن با توجه به لیتر است، ذخیره می شود. نحوه کار با دستگاه ساده است و اجزا آ 220تانک آب که حجم آن 

نشان داده شده است. در این  1هدف مورد نظر هر پژوهش، قابل تغییر و تنظیم است. نمای دستگاه در شکل

 پژوهش، مانومترها و چاهک از سیستم خارج شدند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Advanced Hydrological Investigationsنمای واقعی دستگاه  -1شکل 

 

با توجه به  سانتی متر عمق بود. 20متر عرض و  2/1متر طول،  2اد دستگاه شامل یک سینی خاک به ابع

سانتی   5سانتی متر فوقانی باالی سینی، به عنوان ارتفاع آزاد در نظر گرفته شد. 5سانتیمتر سینی ،  20ارتفاع 

متر از پایین سینی )کف سینی( شن ریخته شد تا آبگذری را تسهیل و سرعت  بخشد. روی شن ها با توری 

سانت باالیی به  5الوانیزه پوشانده و ده سانتی متر خاک روی توری ریخته شد. از این ده سانتی متر خاک، گ

متر سانتی 5عنوان خاک سطحی در نظر گرفته شد. شایان ذکر است که هدف تعیین  رواناب  از الیه سطحی  )

تیمارهای خاک شامل درجات مختلف در این پژوهش  تیمار خاک در نظر گرفته شده است.  فوقانی( بوده است.

مدت زمان بارش، به معنای  سانتی متر فوقانی الیه سطحی در نظر گرفته شده است. 5آبگریزی بوده، که در 

که قطرات آب به دورترین نقطه ها در نظر گرفته شد. بارش تا زمانیمدت کاردستگاه و پخش آب توسط آبپاش

 .خاک برسد، انجام شد
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 م رواناباندازه گیری حج

سانتی متر شن  5سانتی متر پوشانده شد ) 10دیوار مشترک با استفاده از ورق گالوانیزه عایق به ارتفاع  

سانتیمتر الیه سطحی خاک خارج گردید  5سانتی مترخاک زیر سطحی(. با این تمهیدات رواناب تنها از  5و 

تعبیه شده است. این کانال به طور عمود بر  در انتهای سینی دستگاه، کانالی جهت جمع آوری رواناب(.2 )شکل

ای مشبک بوده که آب مازاد  (. دیواره مشترک کانال و سینی خاک، صفحه3سینی واقع شده است )شکل

 گردید. سینی به راحتی به کانال جمع آوری منتقل می

 

 

 
 تغییر در دیواره مشترک کانال و سینی -2 شکل

 

   

 
 اب در دو طرف سینی خاک)دید از باال(کانال جمع آوری روان -3شکل 
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 آبگریزی مصنوعی خاک

در ابتدا خاک به  فیزیکی مشخص، با خصوصیات بررسی مورد خاک در یکنواخت آبگریزی ایجاد برای

گردید. با توجه به حاللیت ناچیز اسید استئاریک در آب، طور مصنوعی با استفاده از اسید استئاریک، آبگریز 

های مختلف آبگریزی با استفاده از آزمون  بی جهت انحالل اسید استئاریک استفاده شد. درجهاز حاللی غیر قط

WDPT به طور تجربی و همراه با  سعی و خطا( 1990های تعریف شده )دکر و جانگریوس، بر اساس شاخص 

 ایجاد شد. (1مطابق با جدول)

 

 بازه زمانی )ثانیه(بر اساس   (WDPT)انواع آزمایش زمان نفوذ قطره آب  -1جدول 

 (1990دکر و جانگريوس ) عالئم

 0-5 بدون آبگريزی

 5-60 آبگريزی جزئی

 60-600 آبگريزی زياد

 600-3600 آبگريزی شديد

 ≤ 3600 آبگريزی خیلی شديد

 

آبگریزی خاک در پنج سطح )بدون آبگریزی )نمونه شاهد(، آبگریزی جزئی، آبگریزی زیاد، آبگریزی شدید و 

 شد. ی خیلی شدید( ایجاد آبگریز

 

 شدت بارش

 با توجه به اهمیت شدت بارش در جهت نیل به اهداف پژوهش، مقدار شدت بارش بر اساس شاخص

( در نظر گرفته شد. با توجه به عدم انجام تحقیقات جامع 1395فرسایندگی بارش )گرامی لوشابی و همکاران، 

پذیر در مورد انتخاب شاخص مناسب به راحتی امکانشاخص مناسب فرسایندگی در ایران، تصمیم گیری 

توان به دو گروه مبتنی بر انرژی های فرسایندگی باران را می(. شاخص1384نیست )قربانپور و همکاران، 

های مبتنی بر آمار سهل الوصول بارندگی تقسیم بندی کرد. از گروه اول می جنیشی شدت بارندگی و یا شاخص

(  اشاره کرد که مقبولیت جهانی دارد و در نقاط مختلف ایران نیز I30دقیقه ای ) توان به شدت بارش سی

(. جهت برآورد شدت بارش سی دقیقه ای 2011شاخص مناسبی تشخیص داده شده است )صادقی و همکاران، 

(I30ای استان چهار ( ، رگبارهای ثبت شده در ایستگاه باران نگار شهرکرد )تحت نظارت شرکت آب منطقه

 Hyfran. مقدار رگبار در سی دقیقه استخراج و با استفاده از نرم افزار (2)جدول  محال بختیاری( بررسی شد

نتایج تحلیل  های مختلف تحت توابع توزیع مناسب ارزیابی گردد.  تتحلیل شد تا شدت بارش در دوره بازگش

گزارش شده است. با توجه ( 3)ر جدول ( د3ترین توزیع احتماالتی )لوگ پیرون تیپ فراوانی بر اساس مناسب
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به امکانات تنظیم روتامتر مدل فیزیکی مورد استفاده در این بخش از گزارش، شدت بارش مربوط به دوره 

متر در دقیقه( با در سال به عنوان شدت بارش پایه در نظر گرفته شد. شدت جریان )میلی 1000بازگشت 

لیتر در دقیقه   100دبی بارش    در ساعت( تبدیل شد مترمربع( به دبی )لیتر 2/1*1نظرگرفتن سطح دستگاه )

 در نطر گرفته شد.

 
 

 hyfranرگبارهای بررسی شده جهت تحلیل فراوانی با نرم افزار  -2جدول 

 تعداد سال آماری موجود تعداد رگبار ثبت شده کد ايستگاه رودخانه نام ايستگاه

 23 189 21-433 خررود شهرکرد

 

 

 

 

 

( نرم افزار 3ترین توزیع احتماالتی )لوگ پیرسون تیپ اساس مناسباوانی شدت بارش سی دقیقه بر ل فرتحلی -3جدول 

hyfran 

 2 10 20 100 200 500 1000 10000 دوره بازگشت)سال(

7/32 114 مقدار بارش)میلیمتر(  4/22  6/13  25/9  67/3  39/2  67/0  

8/3 شدت بارش )میلیمتر بر دقیقه(  51/1  04/1  63/0  43/0  17/0  11/0  03/0  

 
 

   

 

 

 

 

  نتایج و بحث
 

 آمده است. 4بافت خاک مورد آزمایش، لوم شنی بوده است. خصوصیات خاک مورد آزمایش در جدول 
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 آزمایش خاک شیمیایی و فیزیکی مشخصات -4جدول 

 ویژگی خاک واحد مقدار

 شن % 58

 رس % 13

 سیلت % 29

 آهک % 32

49/1 3- cm g ظاهری وزن مخصوص 

63/2 3- cm g وزن مخصوص حقیقی 

7/6 - PH عصاره اشباع خاک 

8/4 1- m ds EC عصاره اشباع خاک 

 ماده آلی % 586/0

 

مقدار اسید استئاریک مورد نیاز برآورد شده برای خاک مورد مطالعه به صورت مصنوعی آبگریز گردید. 

با سعی و خطا و به طور تجربی تعیین شد  WDPTگریزی با استفاده از آزمون  های مختلف آبایجاد درجه

 (. 5)جدول 

 
 WDPTگریزی بر اساس آزمون  های مشخص آبمقدار اسید استئاریک مورد نیاز جهت ایجاد درجه -5جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تیمار شاهد در نظر گرفته شده باشد که می، خاک بدون آبگریزی و یا خاک آبدوست 1درجه آبگریزی  

متر زیرین )خاک زیر سطحی( آبدوست سانتی 5شد و  گریز متر باالیی خاک )خاک سطحی(، آبسانتی 5است. 

ها در تیمار های با استفاده از مدل فیزیکی در هر تیمار، مقدار رواناب، اندازه گیری شد. نتایج آنالیز بوده است. 

 ( گزارش شده است.6 )جدولدر آزمایش 

 
 

 

 

 

 زمان نفوذ قطره) ثانیه( 

  WDPT))آزمون 
 مقدار اسید استئاريک

 g Kg-1 soil 
 گريزی درجه آب

 گريزی( )بدون آب 1 0 1

 گريزی جزئی( )آب 2 12 30

 گريزی زياد( )آب 3 13 300

 گريزی شديد( )بدون آب 4 16 2000

 گريزی خیلی شديد( )آب 5 22 7200
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 ر در ساعتلیت 100مورد بررسی تحت شدت بارش رواناب در تیمارهای دار مق – 6جدول

 تیمار
 مدت بارش

 (دقیقه)

 ارتفاع خیس شده اليه آبگريز

 )متر(

 رواناب  حجم

 )سی سی(

 79 اليه آبگريز موجود نیست 47 آبدوست )شاهد(

گريزی جزئی آب  20 05/0  900 

گريزی زياد آب  5/9  05/0  2450 

گريزی شديد بدون آب  5/7  001/0  5900 

گريزی خیلی شديد آب  5/7  001/0  5900 

 

-بارش جذب خاک نمی در خاک های آبگریز  از آنجا کهبا مشاهده نتایج این نکته قابل توضیح است که 

ها نخواهد شد و زمان اختصاص یافته به دانهشود، لذا زمانی صرف جذب آب توسط خاکشود و پس زده می

 شود. بارش فقط صرف توزیع قطرات آب در سطح می

شود و لذا نسبت کمتری دوست، بخش عمده ای از باران جذب خاک میدر خاک آب دهد،نتایج نشان می

های آبگریز به دلیل ماهیت دفع آب توسط خاک، درصد زیادی شود. در خاکاز حجم بارش به رواناب تبدیل می

های آبگریز در مطالعات پیشین، نیز گزارش شده شود. افزایش رواناب در خاکاز بارش به رواناب تبدیل می

؛ میتاتا و 2005؛ کیزر و همکاران 2008؛ گومی و همکاران 2016فریرا و همکاران ه می توان به نتایج است ک

 .اشاره کرد 2014چو وهمکاران،  و  2018مولر و همکاران  ،2018محمدی و همکاران  ،2010همکاران 

 

   
 

 نتیجه گیری
 

 کننده کنترل عامل .شود می ایجاد کمتری رواناب آبگریزی سطح کاهش نتایج پژوهش نشان داد که با

با توجه به افزایش دفع آب و کاهش جذب در سطوح آبگریزی شدید و . است خاک بوده آبگریزی رواناب حجم

 الیه از گریز شدید و خیلی شدید، آبآب سطوح درخیلی شدید، در سطوح رواناب زیادی استحصال شده است.

  .تاس نرفته تر پایین خاک (میلیمتری یکسطحی )
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