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 چكیده
 

 یندارد. ا یتاهم یرسطوح آبگ یهاسامانه یآن در طراح یخاک است که مقدار کم هاییژگیو تریناز مهم یرینفوذپذ

باران  سازیهسطوح استحصال آب باران با استفاده از شب یجادا یمقدار نفوذ مناطق مناسب برا یینپژوهش با هدف تع

 ایاستان گلستان و مزرعه یشهر فراغ یدو منطقه کارییمد هایدر عرصه سازییهشب هاییشانجام شد. آزما ییصحرا

 متریلیم 111و  44، 33 هایدرصد و شدت 12ثابت  یبسرارود در استان کرمانشاه، در ش یقاتتحق یستگاهدر مجاورت ا

و  رآمد. پس از انتخاب محل مناسب، سطح خاک به حالت اشباع دو در چهار تكرار انجام شد یقهدق 11بر ساعت به مدت 

نفوذ از اختالف  یزانو م آوریحجم کل رواناب جمع یش،آزما یان هرپس از پاانجام شد.  هایشآزما ،روز بعد یکحدود 

متر بر ساعت، یمیل 111به  44با افزایش شدت باران از نتایج این پژوهش نشان داد ارتفاع رواناب و باران محاسبه شد. 

مقدار نفوذ در مقایسه با مقدار  است. یافتهیشافزابرابر  13و  4ی فراغی و سرارود به ترتیب حجم رواناب در دو منطقه

ی درصد و در منطقه 4/14متر بر ساعت، میلی 111به  44ی فراغی نشان داد با افزایش شدت باران از باران در منطقه

در مقدار نفوذ دهد که ی مقدار نفوذ دو خاک نیز نشان میصد بیشتر شده است. مقایسهدر 3/21سرارود مقدار نفوذ 

توان سطوح آبگیری می ،هادر نتیجه اطالع از نفوذپذیری خاک فراغی است. یبیشتر از خاک منطقهی سرارود منطقه

 طراحی کرد که سطحی متناسب بر حسب نیاز گیاه به آب داشته باشد.
 زار، نفوذ، فراغی، سرارود، سطوح آبگیر کوچکساز صحرایی، دیمبیهشها: کلید واژه
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Determination of Infiltration of Rainwater Harvesting Areas 

Using Field Rain Simulator 

 
Abstract 
 
Infiltration is one of the most important soil properties whose rate value is important in 

designing rainwater harvesting systems. The purpose of this study was to determine Infiltration 

of suitable areas to design rainwater harvesting system using a field rain simulator. Simulation 

experiments have been done in two area, Faraghi city of Golestan province and near Sararood 

research station, Kermanshah province, at 12% constant slope and 33, 64 and 110 mm/h 

intensity for 15 minutes in four repetitions. After selecting the appropriate site, the soil was 

saturated and the experiments were performed about a day later. At the end of the experiment, 

runoff total volume was collected and infiltration rate was calculated from the difference of 

runoff and rain height. The results of this study showed that with increasing rainfall intensity 

from 64 to 110 mm/h, the volume of runoff in Faraghi and Sararood increased 6 and 13 times, 

respectively. The amount of infiltration in comparison with the amount of rain intensity 

showed that by increasing rainfall intensity from 64 to 110 mm/h, the infiltration rate increased 

16.6% and 25.3% in the Faraghi and Sararood, respectively. Comparison of the infiltration rate 

of the two soils also shows that the infiltration rate in Sararood area is higher than the Faraghi 

area. Consequently, with the knowledge of soil Infiltration, suitable rainwater harvesting 

systems can be designed that have a proportional area to supply plant's water requirement. 
Keywords: Field rain simulator, Dryland, Infiltration, Faraghi, Sararood, Small rainwater 

harvesting. 

   

 مقدمه

 

به خصوص در مناطق خشک  آب عاملی اساسی در توسعه پایدار و امری ضروری برای بقا و سالمتی بشر

مهم و حیاتی تبدیل  یامسئلهتأمین آن را به  ،است که امروزه رشد جمعیت و افزایش مصرف آب خشکیمهنو 

در طبیعت شده است و هر ساله با زدن تعادل های انسان در زمین باعث بهمکرده است. از طرفی دیگر فعالیت

شود )خیرخواه و های جوی از دسترس انسان خارج میهای حاصل از ریزشوقوع سیالب، بسیاری از رواناب

همچنین بخش زیادی از بارش نیز تبخیر شده و تنها بخش اندکی از نزوالت جوی بسته به (. 1334همكاران، 

در نتیجه  (.1331شوند )نوری و زارع چاهكویی، می زمینییرزهای آب میزان نفوذپذیری خاک وارد سفره

مناسب مكانی و ل کم بودن میزان بارش و توزیع نابه دلی خشکیمهنآب باران در مناطق خشک و  یآورجمع

های استحصال آب باران با توجه به میزان نفوذپذیری خاک در است که طراحی سامانهزمانی آن امری مهم 

ضروری وری مناسب از آب باران برای جلوگیری از هدررفت آن و تولید سیالب بهره جهت مدیریت اصولی و

 است.

-های خاک است که کمی کردن آن برای بسیاری از مطالعات نظیر مدلترین ویژگینفوذپذیری از مهم

 ( تعیین روش، دور و مدت مناسبIovino ،2112و  Bagarelloمحیطی )، مسائل زیستسازی بارش و رواناب

 هایطراحی سامانه ( و نهایتا1332ًرفت آب )شكوهی و دانش کار آراسته، منظور جلوگیری از هدرآبیاری به

. نفوذپذیری تابع خصوصیات خاک از قبیل بافت، ساختمان، وزن مخصوص، ماده آلی، اهمیت دارد سطوح آبگیر
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كسان نبوده، بنابراین میزان ها یسطح خاک بوده و این خواص، بین خاک ریزه در پروفیل ومقدار سنگ

های (. برخی محققان به بررسی نقش ویژگی1334ختلف، متفاوت است )بایبوردی، های منفوذپذیری خاک

که  نشان داد( 2114و همكاران ) Lado نتایج تحقیقات اند.فیزیكی و شیمیایی خاک بر نفوذپذیری پرداخته

د. همچنین این محققان به این نتیجه دست یافتند که اثر یابنفوذپذیری خاک با افزایش میزان رس، کاهش می

تواند موجب کاهش شدت نفوذ آب در خاک شود. از سوی دیگر می نظیر آماس ناشی از حضور سدیم، عواملی

های وجود خاکدانههمچنین بیان کردند که  شود.تر نظیر شن باعث افزایش شدت نفوذ میحضور ذرات درشت

این اثر در شرایطی که ماده  و شودافزایش ضریب آبگذری و شدت نفوذ آب در خاک میباعث  ،درشت و پایدار

( نیز به بررسی اثر 2114) Assouline یابد.شدن پراکنده گردند، کاهش میها به دلیل سدیمیآلی و خاکدانه

ریق وزن مخصوص ظاهری بر نفوذپذیری پرداختند که افزایش هر چند اندک در جرم مخصوص ظاهری از ط

 .شده استتوجهی در نفوذپذیری مسدود شدن منافذ خاک باعث کاهش قابل

ی هیدرولوژی است ترین وسایل مورد نیاز برای مطالعات چرخهعنوان یكی از اساسیساز باران بهشبیه

(Mc Gregor  ،1334و همكاران) های باران ساز باران، تغییر ویژگیکه به کمک شبیه(Hamed  ،و همكاران

های ویژگی پذیر است و انجام مطالعات رواناب حاصل از باران در شرایط مختلف محیطی مانندامكان( 2112

و سرعت  بررسی کردتوان میشیب )طول تندی و شكل شیب( را  هایسطح خاک، مدیریت اراضی و ویژگی

-مهم استفاده از شبیهی تر با شرایط محیط از مزایاپذیری بیشعمل، کارایی، قابلیت کنترل، تكرار و انعطاف

ساز باران صحرایی برای مطالعات مختلفی با کمک شبیه .(1331و همكاران،  یخدرعربسازهای باران است )

 ، روانابهای خاک، باران و شیب زمین بر خصوصیات هیدرولوژیكی خاک از قبیل نفوذپذیریبررسی اثر ویژگی

؛ صادقی و 1331همدمی، ؛ 1334هیمی و همكاران، ابرا؛ 1331خدری و همكاران، عرب) است شدهانجام

به بررسی کاربرد ( 1331خدری و همكاران )عربدر این زمینه (. 1334و اعتراف و همكاران،  1334همكاران، 

در  در اراضی دیم چهار منطقههای کوچک سطوح آبگیر باران ساز آزمایشگاهی برای طراحی سامانهباران

های مورد نظر ضریب رواناب خاک هاآنپرداختند که  قزوین و کهگیلویه و بویراحمداستان گلستان، کرمانشاه، 

های سطوح متر بر ساعت که احتمال وقوع کمی دارد و برای طراحی سامانهمیلی 44را تحت بارشی با شدت 

یج نشان نتادقیقه بررسی کردند.  31درصد به مدت  21و  12، 4است و در سه شیب  استفادهقابلآبگیر کوچک 

، کوبیدن ب رواناب پایینضریبا  یهابرای خاک هاآن. ر بوده استدرصد متغی 31تا  11ب رواناب بین داد که ضری

. همچنین اعتراف و همكاران نمودندزایش ضریب رواناب توصیه های دیگر برای افروشاستفاده از خاک و 

در شمال شرق ایران بر نفوذپذیری  تپهمراوهسی برداری از اراضی لنیز به بررسی نقش مدیریت و بهره (1334)

 31تا  21مرتع و جنگل دست کاشت با شیب . این مطالعه در سه کاربری دیم، و فرسایش خاک پرداختند

جنگل میزان نفوذپذیری نتایج این مطالعه نشان داد که . است شدهانجامدرصد در دو جهت شمالی و جنوبی 

بررسی نقش خصوصیات فیزیكی و مقدار را داشته است.  و حداقل حداکثر و زراعت دیم به ترتیب دست کاشت

شیمیایی خاک، شدت باران و شیب دامنه بر واکنش هیدرولوژیكی و فرسایشی خاک روی دامنه با استفاده از 

استان گلستان با سازند غالباً  ( در حوضه آبخیز کچیک در شرق1331باران صحرایی توسط همدمی ) سازیهشب

و بیشتر از  23-12، 12-1است. برای این منظور دو کاربری زراعت و آیش و سه طبقه شیب  گرفتهانجاملسی 
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نشان داد خصوصیاتی از خاک که پایداری ساختمان را تحت تأثیر قرار  هاآننتایج است.  شدهیینتعدرصد  23

 دهند، از عوامل اصلی مؤثر در واکنش هیدرولوژی است.می

کاهش منابع آب  و و هدررفت آن از طریق سیالب بسیاری از منابع آب سطحیتبخیر  ساالنه با

آب باران برای کشت درختان و حتی مصارف  یآورجمعهای زیرزمینی، زیرزمینی و کیفیت پایین بعضی از آب

به دلیل همراه بودن خشكی  خشکیمهنرسد که این ضرورت در مناطق خشک و نظر میخانگی ضروری به

اطق در این من شود.یای گیاهان و کاهش محصوالتشان بیشتر میامای باال و ایجاد محدودیت برای بقمحیط با د

کرد که برای طراحی این  آوریجمعبرای تأمین نیاز گیاهان را آب باران  توانبا طراحی سطوح آبگیر باران، می

به این مطالعه به این منظور، است که  های مختلفها و شدتدر خاکگیری نفوذپذیری ها نیاز به اندازهسامانه

 ساز صحراییبا استفاده از شبیه استحصال آب باران مناسب برای ایجاد سطوح مقدار نفوذ مناطقتعیین 

 پرداخته است.

 

   

 هامواد و روش

 

-کالله و مزرعه شهرستان کیلومتری 22در  فراغی ی شهرکاری دو منطقههای دیمپژوهش در عرصهاین 

خاک منطقه فراغی ی شهر کرمانشاه انجام شد. لومتریک 11 مجاورت ایستگاه تحقیقات سرارود در فاصله در ای

متر مكعب و خاک گرم بر سانتی 11/1درصد و وزن مخصوص ظاهری  41/1میزان ماده آلی  ،لوم سیلتی با بافت

متر گرم بر سانتی 1/1ری درصد ماده آلی و وزن مخصوص ظاه 33/1، لوم سیلتی رسی منطقه سرارود با بافت

در مناطق انتخابی از یک دستگاه باران  هاشیآزمامنظور انجام بهصحرایی قرار گرفت.  هاییشآزمامكعب مورد 

شده در دانشگاه واگنیگن هلند استفاده شد. از متری، ساختهسانتی 21×21به ابعاد  1ساز کامفورست

استفاده است و یط میدانی و هم در شرایط آزمایشگاهی قابلخصوصیات این مدل باران ساز آن است که در شرا

مزایای این نوع دستگاه قابلیت حمل آن در صحرا  از آن، جهت مطالعات فرسایش خاک استفاده نمود. توانیم

نماید و به این منظور نخورده و طبیعی فراهم میاست که امكان استفاده از آن در طبیعت بر روی خاک دست

 شود.آن در صحرا روش استاندارد محسوب می استفاده از

متر بر ساعت، درصد میلی 111و  44، 33در این پژوهش شامل سه شدت باران  موردنظرهای آزمایش

سازی سطح خاک، ابتدا محل مناسب برای . برای آمادهاستای دقیقه 11و به مدت تكرار  4درصد، در  12شیب 

انتخابی که ترانسكتی )نواری( به عرض حدود  انتخاب شد. سپس محلدرصد،  12ساز در های شبیهنصب پالت

متر بود برای هر شیب، قبل از نصب دستگاه، از روز قبل با گونی کنفی پوشانده  12حدود متر و طول سانتی 31

شده برای جلوگیری از تبخیر، گونی شد و روی محل اشباعمتری اشباع سانتی 1توسط آبپاش تا حدود عمق  و

نزدیک به  شرایط رطوبتیحدود یک روز بعد از اشباع شدن انجام تا محل پالت در  هاشیآزما. ماندنفی باقی ک

پس از  ساز هم با کمترین مشكل و خطا همراه باشد.گاورو )رطوبت ظرفیت مزرعه( قرار گیرد و نصب شبیه

                                                 

- Kamphorst 
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ها، علت کم بودن حجم نمونهبهآوری و هایی جمعدقیقه در ظرف 11شروع آزمایش، حجم رواناب کل در مدت 

برای تعیین میزان نفوذ، ارتفاع رواناب کل آزمایش از ارتفاع شدند.  سنجیو حجم مخلوط باهمچهار تكرار 

مورد  شامل حجم رواناب، ضریب رواناب و میزان نفوذ هاییشآزمادر نهایت نتایج باران کسر شد. 

 قرار گرفتند. وتحلیلیهتجز

   

 نتایج و بحث

  

متر بر ساعت و شیب ثابت میلی 111و  44، 33با سه شدت  هاییشآزمارواناب میانگین حجم و ضریب 

با افزایش شدت دهد که آورده شده است. نتایج نشان می 1در جدول  ی فراغیچهار تكرار در منطقهدرصد  12

یافته است. برابر افزایش 1/3 و 4ضریب رواناب به ترتیب  ومتر بر ساعت، حجم میلی 111به  44باران از 

کم بودن  به علتکه  استصفر  متر بر ساعت،میلی 33در آزمایشی با شدت ضریب رواناب،  وهمچنین حجم 

که  Le Bissonnais (2113)و  Chaplotنتایج حاصل با نتایج  .قدرت باران در جدا کردن ذرات خاک است

 یابد، همخوانی داشت.ه شیب و طول شیب افزایش مینشان دادند میزان رواناب با افزایش شدت باران، درج

 شود.دیده می 1تصاویری از آزمایش در منطقه فراغی در شكل همچنین 

 

 منطقه فراغیدر  حجم و ضریب رواناب چهار تکرارمیانگین  -1جدول 

 ویژگی                

 شدت باران            
 ضریب رواناب حجم رواناب

 درصد لیترلیمی متر بر ساعتمیلی
33 0 0 

46 8/111 3/11 

110 8/483 8/33 

 

 

 
 ، الف: نمایی از محدوده مورد آزمایش.فراغیتصاویری از آزمایش در منطقه  -1شکل 
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 .درصد 11ب: سطح خاک پس از آزمایش در شیب 

 

ارود درصد در منطقه سر 12با شیب ثابت  هایییشآزمامیانگین حجم و ضریب رواناب چهار تكرار در 

متر بر ساعت، رواناب جاری نشده است و تمام باران در خاک میلی 33در شدت دهد که نشان می( 2)جدول 

کم آزمایش است که این نتیجه  زمانمدتکه علت ظرفیت نفوذ باالی خاک مورد آزمایش و  اندنفوذ کرده

و ضریب رواناب با افزایش حجم . همچنین ی اهمیت شدت بارندگی در جاری شدن رواناب استدهندهنشان

به این علت که با افزایش  است یافتهیشافزابرابر  3و  13متر بر ساعت، به ترتیب میلی 111به  44شدت باران از 

تصاویری از آزمایش  2شكل . یابدذرات خاک افزایش می جدا کردنشدت باران، قدرت فرسایندگی باران در 

 دهد.در منطقه سرارود را نشان می

 میانگین حجم و ضریب رواناب چهار تکرار در منطقه سرارود -1ل جدو

 ویژگی                

 شدت باران        
 ضریب رواناب حجم رواناب

 درصد لیترمیلی متر بر ساعتمیلی
33 0 0 

46 5/33 3/3 

110 5/511 8/13 

 
 

 
 ده مورد آزمایش. تصاویری از آزمایش در منطقه سرارود، الف: نمایی از محدو -1شکل 

 .درصد 11ب: سطح خاک پس از آزمایش در شیب 

 

در مقایسه با  درصد، 12متر بر ساعت و در شیب ثابت میلی 111و  44، 33 شدت بارانمقدار نفوذ در سه 

ی فراغی و سرارود، در در دو منطقه دهد که( نشان می3ی فراغی و سرارود )شكل مقدار باران در دو منطقه

، ارتفاع باران با مقدار نفوذ برابر بوده است. به این معنی که تمام متر بر ساعتمیلی 33شدت باران  باآزمایشی 

 111و  44دهد که در دو شدت همچنین نتایج نشان میاند و روانابی جاری نشده است. باران در خاک نفوذ کرده

ی در منطقهاست.  شدهیجاره است و رواناب متر بر ساعت در دو منطقه، ارتفاع باران و نفوذ برابر نبودمیلی
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ی سرارود درصد و در منطقه 4/14متر بر ساعت، مقدار نفوذ میلی 111به  44فراغی با افزایش شدت باران از 

ی دهد که در منطقهنشان می نیز نفوذ دو خاکمقدار ی مقایسهدرصد بیشتر شده است.  3/21مقدار نفوذ 

و  3حدوداً  متر بر ساعت، به ترتیبمیلی 111و   44های در شدت ، مقدار نفوذراغیسرارود در مقایسه با خاک ف

درصد است  33/1ی سرارود دارای ماده آلی به میزان به این علت که خاک منطقه بیشتر بوده است.درصد  14

شود که یباعث مو  ها داردثبات خاکدانهای در نقش سازنده که ماده آلی در شرایط خوبی است ازنظرکه 

بودن نسبی ماده آلی خاک در منطقه فراغی که کماز طرفی  .(1334)بایبوردی، افزایش یابد خاک نفوذپذیری

  تر بودن نفوذ آب در خاک شود.گیری شد، موجب ضعیف بودن خاکدانه سازی و کمدرصد اندازه 41/1

 
 ی فراغی و سرارودباران در دو منطقهدرصد در مقایسه با مقدار  21و  12، 4مقدار نفوذ در سه شیب  -3شكل

   
 

 گیرییجهنت
 

با استفاده از  این مطالعه با هدف تعیین مقدار نفوذ مناطق مناسب برای ایجاد سطوح استحصال آب باران

 33ی فراغی و سرارود در آزمایشی با شدت در دو منطقهنتایج نشان داد که ساز صحرایی انجام شد. شبیه

و مقدار نفوذ با ارتفاع باران برابر بوده  استدرصد، میزان رواناب صفر بوده  12عت و شیب ثابت متر بر سامیلی

ی سرارود نفوذپذیری در خاک منطقه نعلت کم بودن قدرت باران در جدا کردن ذرات خاک و زیاد بودکه به

ی فراغی و در دو منطقه متر بر ساعت، حجم روانابمیلی 111به  44همچنین با افزایش شدت باران از  است.

به این علت که با افزایش شدت باران، قدرت فرسایندگی است.  یافتهیشافزابرابر  13و  4سرارود به ترتیب 

متر بر ساعت میلی 111و  44، 33مقدار نفوذ در سه شدت باران  یابد.باران در جداکردن ذرات خاک افزایش می

 44با افزایش شدت باران از  ی فراغی نشان دادمنطقه قدار باران دردر مقایسه با مدرصد،  12و در شیب ثابت 

درصد بیشتر شده است.  3/21ی سرارود مقدار نفوذ درصد و در منطقه 4/14متر بر ساعت، میلی 111به 

ی سرارود در مقایسه با خاک فراغی، مقدار نفوذ دهد که در منطقهی مقدار نفوذ دو خاک نیز نشان میمقایسه
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درصد بیشتر بوده است. به این علت که  14و  3متر بر ساعت، به ترتیب حدوداً میلی 111و   44های شدتدر 

 هاینای سرارود دارای ماده آلی بیشتر و ساختمان بهتر نسبت به خاک فراغی داشته است که خاک منطقه

زارهای منطقه خاک دیمدر مجموع نتایج نشان داد که  موجب افزایش نفوذپذیری در این خاک شده است.

های و مناسب برای ایجاد سامانه ی فراغی داردسرارود دارای نفوذپذیری بیشتر نسبت به خاک منطقه

های استحصال آب باران عمدتاً در مناطقی با ها و تكنیکروش به این علت که .استحصال آب باران هستند

حاصل از باران قبل از اینكه تبخیر و یا به سیالب تبدیل شوند تا رواناب ایجاد میهایی با نفوذپذیری باال خاک

برداری قرار گیرد. از این جهت اطالع از مقدار نفوذپذیری خاک در دادن در زمین مورد بهره شود به کمک نفوذ

های اجرا جویی در زمان و هزینههای مناسب برای طراحی سطوح آبگیر جهت صرفهانتخاب و شناسایی محل

ای با توجه به نفوذپذیری و نیاز گونههای استحصال آب باران بهو باید سطح سامانه ای داردکنندهنقش تعیین

تا در وقایع  دداشته باشهای مختلف هایی با شدتدر باران گیاه طراحی شود که کارایی مناسب راآبی 

ای خاک در افزایش ظرفیت نفوذ هکنندهشود، تأثیر اصالحدر انتها پیشنهاد می استثنایی باران تخریب نشود.

 زارها بررسی کرد. ساز صحرایی در دیمآب در خاک را به کمک شبیه
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