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 هاي سطوح آبگير بارانكنفرانس ملي سامانه اولين

 A-10-191-1: كد مقاله

 هاي مختلفاثر رطوبت اوليه خاك بر ذخيره آب باران در خاك

 4، جعفر نيكبخت3، محمد حسين محمدي2، عليرضا واعظي1مهران بهتري

 

 )mehran.behtari@gmail.com( شناسي دانشگاه زنجاندانشجوي كارشناسي ارشد خاكو نويسنده مسئول  -1
 )vaezi.alireza@gmail.com( شناسي دانشگاه زنجاناستاديار گروه خاك -2

 )mohammadi6683@yahoo.com( شناسي دانشگاه زنجاناستاديار گروه خاك -3
 )jaefarnikbakht@yahoo.com( زنجان استاديار گروه آبياري دانشگاه -4

 چكيده
 گياهان توسعه و استقرار براي يكارراه مختلف هايروش قالب در خاك در رطوبت ذخيره مختلف هايروش از گيريبهره خشكمناطق خشك و نيمه در

باعث بهبود دار با سرعت نفوذ پايين است كه هاي شيبدر خاكافزايش نفوذپذيري و ذخيره رطوبتي  هايروشيكي از بهترين  خيره آب بارانذ باشد.مي
 ايمزرعه هايبه منظور بررسي اثر رطوبت اوليه خاك بر عمق نفوذ آب باران آزمايشگردد. اي ميعمليات شخم و توزيع مناسب رطوبت در مقياس مزرعه

عبارت از كرت آزمايشي هايواحد .انجام شد تصادفي كامالً طرح سه تكرار در قالب در رطوبتي سطح چهار شني بالومو  با بافت لومي اكخ نوع دو در
ش ها به رودقيقه) كرت 30متر در ساعت به مدت ميلي 55سازي شده (با شدت قبل از اعمال باران شبيه .سانتي متر مربع بودند 60× 80 ابعاد ي بهيها

گيري شد و به دنبال ها اندازهسپس رواناب سطحي در خروجي كرت روز تعيين شد. 10 و 7 ،4 ،1از  رطوبت جرمي آنها پسثقلي با آب اشباع شدند و 
به آب باران  داشت. عمق نفوذ )>01/0p(عمق نفوذ آب باران دار بر بافت خاك اثري معني نتايج نشان داد كه آن عمق آب باران نفوذ يافته تعيين گشت.

رطوبت اوليه  با افزايشخاك  دور هر دقرار گرفت. ) >p 01/0شني (لوم و )>01/0p( خاك لومي دوهر تحت تاثير رطوبت اوليه در داري طور معني
  گيري يافت.كاهش چشمبه خاك آب عمق نفوذ 

 وذ فساز، عمق نواژگان كليدي: سرعت نفوذ، ذخيره رطوبتي خاك، باران شبيه

 مقدمه
. رو به رو هستند ترين عوامل محدود كننده رشد و توسعه كشاورزي استاز مهمكه كمبود آب  خشك بادر مناطق خشك و نيمهدرصد خاك  70بيش از 
همين ميزان بلكه  ،تر مناطق ايران نه فقط ميزان بارندگي ساالنه محدود و كمتر از حداقل مقدار باران الزم براي رويش اكثر گياهان زراعي استدر بيش

يكي با ورود آب بوسيله نفوذ ژچرخه هيدرولو. ]24[ تواند مورد استفاده گياهان واقع شودتر ميشود كه كممحدود بارندگي هم اغلب در فصولي نازل مي
رسد. ان به پايان مييابد و با برداشت از خاك بوسيله زهكشي، تبخير و جذب گياهبا ذخيره موقت آب در خاك ادامه مي سو سپ شدهدر خاك شروع 

آوري، ذخيره آب در خاك راهي است براي جمع .]19[ توليد شده استبه منطقه ريشه و مقدار رواناب رسيده مقدار آب كننده تعيين عامل نفوذپذيري 
0Fب بارانآهاي استحصال . نفوذ آب باران يكي از روشناز آ هاي بعديقال و ذخيره باران براي استفادهتان

كه نقش مهمي در مديريت آب باران و  باشدمي 1
، آب به خاك نفوذ مقدارسرعت تبخير و تعرق،  ،توان به مقدار و شدت بارش. از عوامل موثر بر ذخيره آب در خاك ميدارد سطوح آب زيرزميني بردنباال 

هاي كنترل كننده مكاني و زماني ملعا. ]15[ اشاره كردطقه نوضعيت هيدرولوژيكي م و عمق خاك ،ظرفيت نگهداشت آب در خاك، حاصلخيزي
گردد. شرايط در نفوذپذيري و تراوش آب به خاك در سه دسته كلي: خصوصيات مكاني خصوصيات خاك و خصوصيات اقليمي تقسيم مي يمختلف

 رطوبت .]20[خاك دارد ها و ذخيره آب در داري بر حركت آب در خاكخاك يكي از مهمترين خصوصيات مكاني بوده كه تاثير معني اوليه رطوبتي

كه  باشدمي نظر مورد آن از توليديرواناب  تخمين كه نظر، مورد بارندگي از قبل خاك رطوبت ميزان از است عبارت خاك اوليه
 . ]12[باشد وابسته به شدت بارش اوليه، مدت زمان بارش، خصوصيات خاك، پارامترهاي اقليمي همچون سرعت تبخير و تعرق مي

                                                            
1Rainwater harvesting 
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بيان كرد كه  ]2[بريدج برايان .انجام گرفته استدر خارج از كشور  ذخيره آب در خاكختلفي در مورد اثر رطوبت اوليه خاك بر هاي مپژوهش
 هاي سطح خاك باعث بهبود سرعت نفوذ، نگهداري آب در خاك، كاهش تبخير، افزايش ذخيره سطحي آب و زمان كافي براي نفوذ آب به خاكگودي

هاي مي تا سپتامبر اي آب در خاك از ماهحجمي بر مقدار ذخيرهدرصد  9/22و  23، 9/23، 24با بررسي چهار سطح رطوبتي  ]17[. لي و همكاران شد
به درصد حجمي  9/22و  24. در همه تيمارها رطوبت بودها درصد حجمي در همه ماه 24اي آب در خاك در رطوبت نشان داد كه باالترين مقدار ذخيره

موتسي و  و كاهش شديدي در پتانسيل ماتريك خاك در طول فصول باراني و خشك كه منجر به نفوذپذيري باال و تبخير گرديد نشان داد.ترتيب افزايش 
شني داراي ظرفيت هاي زراعي پايدار در زيمباوه بيان كرد كه خاك منطقه مورد مطالعه با بافت لومبا بررسي استحصال آب باران در زمين ]18[ همكاران

عملكرد خاك در تنظيم  ]7[شنگ و همكاران دونگگهداشت آب ضعيفي است كه دليل اين امر را ساختمان ضعيف و مقدار ماده آلي پايين بيان كرد. ن
در جنوب چين بررسي نموده و بيان كرد كه ذخيره آب باران وابسته به استفاده از كاربري اراضي، شيب خاك و خصوصيات خاك است و را آب باران 

هاي كشت نشده هاي زراعي كشت شده و با مقدار شن و رس خاك زمينترين همبستگي را با ماده آلي و جرم مخصوص ظاهري خاك در زمينبيش
-سول، كاستانوزم، آرنوسول و كلسينوع خاك كمبي 4اي در هاي كوچك دامنهبه ارزيابي ذخيره آب خاك موثر در حوزه ]19[پريوياتي و همكاران دارد. 

حجمي ) در مقابل  1/0سول (هايي با بافت ريز مثل كلسيبر ذخيره آب خاك در خاك شياثر مهم افزايكه نوع خاك  نشان داد پرداخت. نتايجول س
) بين رطوبت >05/0pنشان دادند كه همبستگي منفي ( ]22[ژانگ و همكاران  .دارندحجمي)  03/0مثل آرنوسول (  و شني هايي با بافت درشتخاك

هاي يه خاك ذخيره شده و رواناب سطحي ايجاد شده توسط بارندگي وجود داشت. زماني كه بارندگي رخ داد، ذخيره رطوبت اوليه خاك در شيباول
 . هاي پاييني رو به كاهش گذاشتبااليي افزايش پيدا كرد و به تدريج در شيب

-روش به بررسي ]25[ زاده صادق .انجام گرفته استدر داخل كشور  كذخيره آب در خادر مورد اثر رطوبت اوليه خاك بر  مختصريهاي پژوهش
 خاك رطوبت تامين در خاك در آلي مواد و صنعتي معدني، هاي افزودني از استفاده كه نتايج نشان داد .خاك پرداخت پروفيل در رطوبت ماندگاري هاي

 خاك پروفيل در رطوبت ماندگاري افزايش بر مختلف هايتيمار تاثير بررسيبه  ]23[اي و برنوسي است. خواجه داشته موثري نقش آن تداوم ماندگاري و
 پنج ضخامت به ايسنگريزه حفاظ و نايلوني پوشش از استفاده كه تيمار پرداخت. نتايج نشان دادآزمايشي شكل با پنج تيمار  لوزي هاي آبگيرسامانه در

 ساير با )>01/0p( داريمعني بود كه تفاوت درصد)73/26( رطوبت حفظ مقدار ترينبيش داراي هچال سطح در ايسنگريزه فيلتر بكارگيري و مترسانتي
 داشت. طرح تيمارهاي

تر اي به آن پرداخته شده است. با اين وجود در بيشموضوعي مهم است كه در تحقيقات پيشين تا اندازه بر ذخيره آب باراناثر رطوبت اوليه خاك 
تر بود. هدف از اين تحقيق، بررسي تاثير بافت خاك و رطوبت اوليه هاي باران به كار گرفته شده كموليه خاك و تعداد رخدادها سطوح رطوبت ابررسي

 سازي شده بود.تحت باران شبيه نفوذعمق ميزان ناشي از آن بر 
 

 هامواد و روش

  بررسي مورد هاي¬خاك و آزمايش انجام مكان
 طول 49°52´ تا 47°1´ و شمالي عرض 37°15´ تا 35°25´ بين واقع زنجان، دانشگاه محدوده در بكر هاي¬زمين از بخشي در تحقيق اين

 درجه3/23 ساالنه حرارت درجه ميانگين و مترميلي 309 حدود) 1352-1385( ساله 33 آماري دوره در بارندگي ميانگين). 1شكل( شد انجام شرقي
 و درصد هفت يكنواخت شيب بودن دارا دليل به مذكور هاي¬زمين. ]26[ باشد¬مي خشك دومارتن وشر اساس بر منطقه اقليم. باشد¬مي گرادسانتي
 در مترسانتي 10 تا صفر عمق از نقطه 15 از برداري¬نمونه خاك، بافت تعيين براي. گرديد انتخاب آزمايش انجام براي مختلف بافت با هاي¬خاك وجود
 ليتر¬ميلي 100حضور در و خاك گرم 40 با ]3[ هيدرومتري روش به ذرات اندازه توزيع. گرفت انجام 1390 سال در زمين مختلف نقاط در شيب طول

 هاي¬الك مجموعه از استفاده با درشت بسيار و درشت متوسط، ريز، ريز، خيلي شن تفكيك به شن اجزاء درصد. گرديد تعيين سديم هگزامتافسفات
 .]11[ گرديد تعيين) متريميل 2 و 1 ،5/0 ،25/0 ،15/0 ،05/0( مربوطه
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 هاي مورد بررسيموقعيت خاك -1شكل 

 
 هاي آزمايشيسازي كرتآماده

كامالً تصادفي  طرحواحد آزمايشي در قالب  24شني) با چهار سطح رطوبتي هر كدام در سه تكرار با مجموع لوم ي ونوع خاك (لوم دوآزمايش در 
ها، ابتدا زمين تحت شخم سطحي قرار گرفت و پس از براي ايجاد كرت بودند. cm80cm× 60هايي به ابعاد هاي آزمايشي عبارت از كرتواحد .اجرا شد

روي سطح خاك مستقر شده در پايين دست  cm80cm× 60هايي به ابعاد فلوم .هاي هرز، سطح آنها به طور مكانيكي تسطيح گشتبين بردن علف
ها به روش ثقلي با آب اشباع شد و بالفاصله سطح آنها با پالستيك سياه پوشانيده شد. در داخل كرت آوري سطحي قرار داده شد. خاكآنها مخزن جمع

ي فلزي برداشت شده و رطوبت ها با استوانههايي از خاك داخل كرتسازي) نمونهفواصل زماني سه روزه (يك، چهار، هفت و ده روز پس از عمل اشباع
 گيري گرديد.ها اندازهجرمي خاك

 
 سازخصوصيات دستگاه باران شبيه

متر بر ساعت و قطر قطرات ميلي 55ساز به كار گرفته شده در اين تحقيق به صورت بار ثابت طراحي گرديده و داراي شدت بارش دستگاه باران
ثابت، با اضافه كردن آب از طريق ليتر است كه به منظور حفظ شدت بارش  25اي پالستيكي به حجم متر است. منبع آب اين دستگاه، دبهميلي 82/1

متري عدد نازل كه به فاصله سه سانتي 450هاي پالستيكي كه ورودي آب به آن، سطح آب در آن ثابت نگه داشته شد. صفحه بارش اين دستگاه از لوله
دار بتوان صفحه بارش را به در سطوح شيب اند تشكيل شده است. دو پايه جلويي دستگاه به صورت كشويي ساخته شده است تااز هم در آن قرار گرفته

متري صفحه بارش تا سطح كرت و سرعت اوليه صفر قطرات، سرعت برخورد قطرات باران به سطح  2طور افقي ثابت نگه داشت. با در نظر گرفتن ارتفاع 
آوري براي اين كار تعبيه شده است جمع متر بر ثانيه محاسبه شد. حجم آب خارج شده از سطح كرت، در پايين دست آن در ظرفي كه 26/6خاك 
 .]8[به روش بيالن آبي از تفاضل بين ارتفاع بارندگي و عمق آب خارج شده از سطح كرت محاسبه گرديد مقدار (عمق) نفوذ آب به خاك  .گرديد
 

 هاي مورد بررسيهاي خاكتعيين ويژگي
 2هاي متري سطح خاك، نمونهسانتي 30كرت) از عمق صفر تا  24ها (مجموعاً هر كدام از كرتكنار هاي مختلف خاك، از گيري ويژگيبراي اندازه

، جرم ]13[متر) به روش وزني ميلي 2-8هاي فيزيكي و شيميايي خاك به آزمايشگاه منتقل گرديد. درصد سنگريزه (گيري ويژگيكيلوگرمي جهت اندازه
، 1، 5/0، 25/0هاي (الك مجموعه از استفاده تر با الك روش به  (MWD)خاكدانه قطر وزني يانگين، م]6[مخصوص ظاهري در صحرا به روش سيلندر 

 متريكلسي روش آهك به ، درصد]10[بلك  -والكلي  روش به خاك آلي كربن در مدت يك دقيقه، درصد ]16[متر) ميلي 6بزرگتر ازو  75/4، 2

 .شدند تعيين ]5[متر  pHك در گل اشباع با استفاده از خا pH، ]4[، درصد گچ خاك به روش استون ]9[حجمي 
 

 هاتجزيه و تحليل داده



4 
 

ها استفاده شد. روابط بين رطوبت اوليه خاك و ها از روش هيستوگرام و بررسي چولگي و كشيدگي دادهبراي سنجش نرمال بودن توزيع آماري داده
استفاده  2007نسخه   Excelنوميال رسم گرديد براي اين منظور از نرم افزاري، نمايي و پليعمق نفوذ آب به خاك با تحليل توابع خطي، لگاريتمي، توان

 شد.
 

 نتايج و بحث

تا  23داراي درصد سنگريزه باال ( بين هاي مورد مطالعه عموماًدهد. خاكهاي مورد بررسي را نشان ميهاي فيزيكي و شيميايي خاكويژگي 1جدول 
تا  11و گچ (درصد)  14تا  12درصد) بوده با اين وجود داراي مقدار نسبتاً باالي آهك ( بين  1نظر ماده آلي فقير (كمتر از ها از خاك .درصد) بود 26
 بود.درصد)  15

 
 هاي مورد بررسيخاك هايويژگي -1جدول

خصوصات 
 خاك

 رس
(%) 

 سيلت
(%) 

 شن
(%) 

 سنگريزه
(%) 

جرم مخصوص 
 )gr/cm3ظاهري(
 

 ماده آلي
(%) 

 پايداري
 خاكدانه

)mm( 

 آهك
(%) 

 گچ
(%) 

 10/15 86/13 08/2 94/0 32/1 02/24 64/36 50/42 6/20 لومي
 96/11 26/12 98/1 74/0 30/1 05/26 95/62 75/22 28/14 شنيلوم

 
 عمق نفوذ و اوليه رطوبت مقدار بر خاك نوع اثر

) >01/0p( از نظر عمق نفوذدهد، را نشان مي عمق نفوذ آب به خاك و) بر رطوبت اوليه لوم شني و يتجزيه واريانس اثر نوع خاك (لوم 2جدول 
شني بيان نمود كه مقدار نفوذ در خاك لومرسشني و لومبا بررسي نفوذ تجمعي در دو بافت لوم ]1[آهانيكو داشت.  وجود هاخاك بيندار تفاوتي معني

  .متر بودميلي 8/27بعد از گذشت يك و نيم ساعت  نيشرسمتر و در خاك لومميلي 122 ،شني بعد از گذشت چهار ساعت

 اوليه و عمق نفوذ تجزيه واريانس تاثير نوع خاك بر مقدار رطوبت -2جدول

 درجه آزادي منابع تغيير                                          
 ميانگين مربعات

 عمق نفوذ رطوبت اوليه جرمي

 3/102٭٭ ns104/0 1 نوع خاك 

 88/1 14/1 22 شتباه آزمايشيا

 دهد.داري را نشان ميتفاوت غير معني nsو دار معنيتفاوت درصد  1 در سطح احتمال ٭٭                                  

 هاو رطوبت اوليه خاك رواناب توليد رابطه بين
). عمق نفوذ آب باران با افزايش 2ليه خاك قرار داشت (شكلخاك به شدت تحت تاثير رطوبت او دواساس نتايج عمق نفوذ آب باران در هر بر

نيز  ]21[استاكلند  .) نشان داد=p< 68/0R2 ,01/0شني (لوم و )=p<92/0R2 ,01/0( يگيري در خاك لوممحتواي رطوبتي اوليه كاهش چشم
نفوذپذيري بيان كرد. پس از شكسته شدن  ها و فرسايش خاك را دليل كاهشتاثير رطوبت اوليه خاك بر دو فرآيند شكسته شدن خاكدانه

هاي بعدي همراه با آب باران به يابد اين ذرات در بارانها آزاد شده و پراكنش ميها در اثر ضربات قطرات باران، جز رس موجود درخاكدانهخاكدانه
نتايج تحقيقات كوبولد و بريلي شوند. سطحي مي گردند و باعث كاهش نفوذ و افزايش روانابدرون منافذ خاك رسوخ و باعث بند آمدن منافذ مي

اثر  يدر خاك لومداري بر نفوذپذيري خاك و توليد رواناب داشت. نيز نشان داد كه رطوبت اوليه خاك و توزيع زماني بارش، اثري معني ]14[
شني در سطوح باالتر رطوبت، كاهش عمق لوم كتر از سطوح باالتر بود درحالي كه در خارطوبت اوليه بر عمق نفوذ در سطوح پايين رطوبتي بيش

هاي ديگر از نظر خصوصيات سطحي دانست. از سوي ديگر وجود نسبت به خاك يلوم تر بود. اين وضعيت از يك سو به دليل تفاوت خاكنفوذ بيش
 . وايل بارندگي باشدتواند عاملي مهم در كاهش نفوذ آب در اضريب جذبي باال در اين خاك در دقايق اول شروع باران مي
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 شني (ب) خاك لوم و رابطه بين عمق نفوذ آب باران و رطوبت اوليه در خاك لوم (الف) -2شكل

 گيري كلينتيجه
خاك به شدت تحت تاثير رطوبت اوليه خاك قرار داشت. عمق نفوذ آب باران با افزايش محتواي  دونفوذ آب باران در هر نشان داد كه       نتايج

پس از شكسته شدن  ) نشان داد.=p< 68/0R2 ,01/0لوم شني ( و )=p<92/0R2 ,01/0( يگيري در خاك لومرطوبتي اوليه كاهش چشم
هاي بعدي همراه با آب باران به اين ذرات در باران .ديافتنها آزاد شده و پراكنش ها در اثر ضربات قطرات باران، جز رس موجود درخاكدانهخاكدانه

 .شدندو باعث كاهش نفوذ و افزايش رواناب سطحي  گرديدندفذ خاك رسوخ و باعث بند آمدن منافذ درون منا
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