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  مقدمه
ه ورود آب از سطح يند اوليعنوان فرا نفوذ آب به خاک به

 يکيند ين فراي. ااستراشباع خاک يه غيخاک به داخل ناح
ن يتر از مهم يکيبوده و  يدرولوژيچرخه ه ياصل ياز اجزا

 ييايميو ش يکيزيف يها يژگيوکه  استخاک  يپارامترها
 تأثيرآن  يت آب رويفيخاک و ک يط سطحيشرا، خاک

نوع پوشش  تأثيردارند. نفوذ آب به داخل خاک تحت 
(رئوف و همکاران  سطح خاک يربب زيو ضر ياهيگ
a۲۰۰۹(رئوف  خاک يکيزيات في، خصوص)b ۲۰۰۹( ،
قرار  )۱۳۸۸(رئوف،  آهنگ پخش آب و نيب زميش
ت يريده نفوذ آب به خاک در مديکردن پد يرد. کميگ يم

 ي). از طرف۲۰۰۸، مخيبيراست (مهم ز يآبخ يها حوضه
 آب و زمان ن مقداريتخمبراي ده ين پديکردن ا يکم

اه يرشد گ ين مقدار آب قابل استفاده براييز تعيو ن ياريآب
  ).a۱۹۵۷ پ،يلي(ف مهم است

ده دو روش وجود دارد. در روش ين پديا كردن يکم براي
 ياثبات شده مانند قانون بقان و روابط يقوان يکسرياول از 

) ي(قانون دارس يانرژ يچاردز) و قانون بقايجرم (معادله ر
 ياضيها معادالت ر ق آنيکه پس از تلف است استفاده شده

دست ه ب آمپت -نيگر ، هورتون وپيليمانند معادله ف نفوذ
 يکيزيبا اساس ف ينيک مدل تخميها  ن مدليد. ايآ يم

 يکيزيند فينظر گرفتن فرا درها  ن حسن آنيتر هستند. مهم
ات يخصوص يبا داشتن برخ پس .استنفوذ آب در خاک 

 ند.هستن ييقابل تعها  ن مدليا هاي بيضرخاک  يکيزيف
ط يشرا و يکيزيف يه بر مبانيبا تک يکيزيف يها مدل در
ط يدر مح آب در خاک انيمعادله جر ،يه و مرزياول
ها  ن مدليشده است. نقص عمده ا يساز  اشباع ساده ريغ
ن يهمچن است.ط يکنواخت و همگن در نظر گرفتن محي
نظر گرفته   در كننده ساده اتيل فرضيدل  ها به ن مدليا

ت، ياز دارند (اسمين يکمتر يکيزيف يها شده به داده
از جمله  يروابط تجرب يکسري). در روش دوم از ۱۹۷۶
سازمان حفاظت خاک س و ياکوف لوئياکوف، کوستيکوست

 ينيک مدل تخميز يها ن  ن مدليد. اشو يکا استفاده ميآمر
که هستند  يطيمحسوب شده و محدود به شرا يتجرب

از  ها ن معادلهيا هاي بي. ضرشده است يها واسنج آن يبرا
ن زده يتخم ساده يآمار يها روش و يق برازش منحنيطر

از  ياريبسن است که يان معادالت يااز محاسن  .شوند يم
و  ي(پرچم گيرند نظر مي  درده نفوذ را يثر در پدؤعوامل م

 درنفوذ مختلف  يها مدل يابيارز براي ).۱۳۸۹همکاران، 

انجام  يمختلف يها متفاوت پژوهش ياراض يها يکاربر
 از سوي انجام شده يها پژوهشج ينتا از جمله است.شده 
 يها يکاربر تأثير)، در ارتباط با ۱۳۹۰و همکاران ( يفکور
ن يب نفوذ آب در خاک نشان داد که در يرو مختلف ياراض

اکوف پس از مدل يمدل نفوذ کوست ،نفوذ مختلف يها مدل
، يکشاورز يها يها شامل کاربر يه کاربريهورتون در کل

ن ييو پا يب همبستگيباغ و مرتع به جهت باالبودن ضر
شده، مدل  يريگ ر اندازهيمدل نسبت به مقاد يبودن خطا

 .تاسده نفوذ آب در خاک يدن پدكر يکم براي يمناسب
و همکاران  يمحمد هاي انجام شده از سوي بررسي

 آب درن مدل نفوذ ين بهتريي)، در ارتباط با تع۱۳۸۳(
ن سه مدل نفوذ شامل يخاک نشان داد که در ب

اکوف يپ و هورتون، مدل نفوذ کوستيلياکوف، فيکوست
شده نفوذ  يريگ اندازه يها با داده يبرازش بهتر يدارا

گر دارد. ينسبت به دو مدل د يبوده و دقت باالتر يتجمع
تر شدن بافت خاک  ج نشان داد که با سبکينتان يهمچن

و همکاران  يپرچم ابد.ي يش ميز افزاين مدلدقت 
عملکرد شش مدل نفوذ شامل  يپژوهش در)، ۱۳۸۹(

 يها يرا در کاربر يکيزيو ف يتجرب ينيتخم يها مدل
مختلف  مختلف بافت خاک يها و کالس متفاوت يراضا

 يها ج نشان داد که با توجه به محکي. نتاكردند يبررس
بافت  يها ها و کالس يکاربر بيشترمورد استفاده در  يآمار

 يها مدل نسبت به داده ين خطايمختلف، کمتر خاک
 يها شده به روش استوانه يريگ اندازه ينفوذ تجمع

س يلوئ -اکوفيمضاعف، مربوط به مدل نفوذ کوست
ن ي. در ااست آمپت -نين خطا مربوط به مدل گريشتريوب

 -اکوفيمدل نفوذ کوست يبرتر هاي لدلياز  يکيپژوهش 
شتر آن و يها، تعداد پارامتر ب ر مدلينسبت به سا سييلو

ن يين مدل به هنگام تعيباالتر ا يريپذ انعطاف جهينت در
 )۱۳۸۹و همکاران ( يپرچم د.شعنوان  مدل هاي بيضر

در خصوص انتخاب  شدهانجام  يها پژوهش که بيان كردند
داشته و  يمتناقض و متفاوتج ين مدل نفوذ نتايبهتر

ک مدل نفوذ را برتر يمختلف  يها ن مدلياز بتوان  ينم
عت يتوان به طب ين امر را ميقت ايدانست. در حق

تفاوت در  ،)۲۰۰۶،يس(ند نفوذ آب به خاک ير فرايرپذييتغ
نفوذ  يريگ وه اندازهيبا توجه به ش يه و مرزيط اوليشرا

 يها استفاده از آماره نهايت در) و ۱۹۹۲ نگ،يبردوج و س(
و  يبلوچنفوذ نسبت داد ( يها مدل يابيارز برايمتفاوت 

واهرن و همکاران  هاي بررسيج ينتا ).۲۰۰۰ همکاران،
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معادله مناسب نفوذ در چهار ن يي)، در ارتباط با تع۲۰۰۹(
 يکار ، تازه جنگليزراع يها نيشامل زم ياراض يکاربر

نشان داد  يميشده و جنگل قد يکار شده، از قبل جنگل
ب شده يتخر يکه نقاط قابل کشت ساختار ماکروپور

کاهش نفوذ شده و بعد از نفوذ  سببن موضوع يداشته و ا
 يدر مرزهادر نهايت شود و  يزان نفوذ کاسته ميه از مياول
تر  نييت نفوذ در نقاط کشت شده پايافق خاک ظرف ينيپاي

ها نشان داد که نه  ن ج آين نتاياست. همچن ياز نقاط جنگل
 يکاربر تأثيره خاک تحت يماکروپورها و رطوبت اول فقط

آب خاک  يات نگهداريرد، بلکه خصوصيگ ين قرار ميزم
ن يزم ير در کاربرييع منافذ شده و تغير توزييتغ سببز ين

آب خواهد  يده نفوذ و نگهداريپد يرو اي جداگانهاثر 
  داشت.
معادالت نفوذ  ييسه کارآيو مقا يابين پژوهش ارزياهدف 

، سيئلو -اکوفيف، کوستواکيپ، کوستيليف مختلف شامل
نفوذ آب به خاک در  يساز مدلدر  آمپت -نيهورتون و گر

شامل جنگل، مرتع و  متفاوت ياراض يسه کاربر
  است.يکشاورز

  
  ها مواد و روش

 شدانجام  لياستان اردب منطقه فندقلودر ن پژوهش يا
 يريگرمس مهين يها ن منطقه دنباله جنگليا). ۱(شکل 

جنوب شهرستان  يلومتريک ۱۰الن بوده و در ياستان گ
 يايآن از در يو رطوبت يم بارندگين قرار دارد. رژينم

ک منطقه ي يمياقل نظرمازندران بهره گرفته و از 
ستگاه ياساس گزارش ا بر .)۱۳۷۰ ،نام ي(ب است يکوهستان

 يستگاه هواشناسين ايتر کي(نزد لياردب فرودگاه کينوپتيس
ساالنه در آن  يمتوسط بارندگ )بررسيبه منطقه مورد 

حداقل  ،ياساس نقشه توپوگراف  . براستمتر  يليم ۴/۲۹۰
متر و ۱۵۰۰آزاد  ياهاين منطقه از سطح دريارتفاع ا
طول   در بازه. منطقه مورد نظر استمتر  ۱۸۵۰آن  حداکثر

 ييايو عرض جغراف يشرق ۳۸˚ ۳۰تا ' ۳۸˚۱۰' ييايجغراف
. مساحت است واقع يشمال ۴۸˚ ۴۵تا ' ۴۸˚۳۰' نيب

هزار هکتار بوده که  ۱۶حدود  بررسيمنطقه مورد 
ه را مراتع و يو بق يهکتار آن را مناطق جنگل ۹/۴۴۲۲

  دهد. يل ميتشک يزراع يها نيزم
در اين بررسي ميزان نفوذپذيري آب در خاک با استفاده از 

) در هر کاربري و ۱۹۸۶ ،هاي مضاعف (باور دستگاه استوانه
ناسبي که با سه تکرار (در سه منطقه مختلف اما مشابه و م

ها هر سه کاربري مرتع، جنگل و کشاورزي وجود  در آن
 هاي نفوذ، شد. در تمام آزمايش گيري داشته باشد) اندازه

كردند که در حداقل سه  ها تا زماني ادامه پيدا مي آزمايش
قرائت متوالي سرعت نفوذ آب در خاک ثابت (حالت 

). ۲۰۰۴ماندگار) شده باشد (بودهيناياک و همکاران، 
ها پايه زماني ثابت  سپس در زمان تجزيه و تحليل داده

در تمام  در نظر گرفته شد.دقيقه)  ۱۲۰نفوذ (برابر 
هاي نفوذ حداکثر زمان رسيدن به حالت ماندگار  آزمايش

دقيقه بود و محاسبه نفوذ تجمعي براي بقيه  ۱۲۰برابر 
دقيقه بود) تا  ۱۲۰تا  ۱۰۰ها بين  ها (که زمان آن آزمايش

دقيقه انجام شد. قبل از انجام آزمايش نفوذ، رطوبت  ۱۲۰
گيري شد که ميزان آن در کاربري جنگل  اوليه خاک اندازه

بيشتر از دو کاربري ديگر بود. يک نمونه دست خورده 
خاک از محل آزمايش استوانه مضاعف براي تعيين رطوبت 
اوليه و برخي خصوصيات فيزيکي و شيميايي خاک تهيه 

 ن آلي خاک به روش اکسيداسيون کربنشد. درصد کرب
گيري شد. همچنين برخي خصوصيات خاک  آلي اندازه

شامل جرم مخصوص حقيقي به روش پيکنومتر، جرم 
مخصوص ظاهري و هدايت هيدروليکي اشباع به روش 
استوانه دست نخورده، اسيديته خاک به روش 

متر الکترونيکي، هدايت pHبا دستگاه  پتانسيومتري
متر الکترونيکي و ECعصاره گل اشباع با دستگاه الکتريکي 

د ش گيري درصد ذرات خاک به روش هيدرومتري اندازه
  ).۱(جدول 

  

  
  منطقه مورد مطالعه ييايت جغرافيموقع -۱شکل 
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  شده يريگ اندازه يکيزيف يپارامترها ير برخيمقاد -۱جدول 

  واحد  پارامتر
  يکشاورز يکاربر  مرتع يکاربر  جنگل يکاربر

  اريانحراف مع  نيانگيم  اريانحراف مع  نيانگيم  اريانحراف مع  نيانگيم
  gr/cm³(  ۹۳/۰  ۰۵۷/۰  ۱۶/۱  ۰۶۴/۰  ۲۴/۱  ۰۶۸/۰(  يجرم مخصوص ظاهر

  gr/cm³(  ۳۴/۲  ۱۶/۰  ۳۶/۲  ۱۸/۰  ۴/۲  ۱۸/۰(  يقيجرم مخصوص حق
  ۶۵/۳  ۳/۴۸  ۹۵/۳  ۸۴/۵۰  ۱۱/۴  ۲۵/۶۰  %  تخلخل کل

  Cm/min ۲۳/۰  ۰۳۱/۰  ۲۳/۰  ۰۴۸/۰  ۲۱/۰  ۰۲۴/۰  اشباعي کيدروليه تيهدا
  ۲۵/۰  ۳۹/۱  ۵۳/۰  ۳۳/۲  ۸۷/۰  ۹۱/۴  %  يمواد آل
  ۹۷/۲  ۵۴/۳۷  ۲۳/۴  ۰۸/۴۲  ۵۶/۳  ۶۳/۳۱  %  شن

  ۶۷/۲  ۸۳/۳۵  ۶۴/۳  ۰۱/۳۵  ۴۵/۴  ۵۴/۴۲  %  لتيس
  ۹۵/۲  ۶۳/۲۶  ۴۲/۳  ۹۱/۲۲  ۳۴/۳  ۸۳/۲۵  %  رس

  ۰۲/۱  ۱۴/۷  ۲۲/۱  ۰۷/۷  ۱۱/۱  ۷۳/۶  -  تهيدياس
  µs/cm(  ۳/۴۱۶  ۲۳/۴۲  ۶/۳۸۶  ۴۳/۳۸  ۶/۳۸۹  ۴۸/۳۲(  يکيت الکتريهدا

  لوم  لوم  لوم   -  بافت خاک
  

، از نوع لوم يج، بافت خاک هر سه کاربرياساس نتا  بر
ن مقدار سرعت نفوذ آب در خاک از يتخم برايد. شن ييتع

ها  ر به آنيد که در زشپنج مدل نفوذ مختلف استفاده 
  ده است:شاشاره 
 پيليمدل ف

)۱ (                                           i =   S t  . + A 
 اکوفيمدل کوست

)۲(                                                       i = kt    
 سييلو-اکوفيمدل کوست

)۳(                                              i = akt   + c  
 آمپت-ن يمدل گر

)۴(                                                   i =    + B  

 هورتونمدل 
)۵  (                                 i = f  + (f  − f  ) e      

 t،(cm/min) نفوذ آب در خاک سرعتi  بااله معادالت يدر کل
 خاک آبگذريب يضر A، (min)آن شروعزمان نفوذ از 

(cm/min)، S ب جذب خاکيضر (cm/min0.5) ،a (-) ،k (-) ،A  
(cm2/min) وB  (cm/min) ثابت خاک، هاي بيضر c سرعت 

آب در  ينفوذ تجمع F ،(cm/min) آب در خاک يينفوذ نها
 ييه ونهاينفوذ اول سرعتب يبه ترت   fو    fو  (cm) خاک

نفوذ  يها مدل يابيارز براي .هستند (cm/min) آب در خاک
آب در خاک در برآورد سرعت نفوذ آب در خاک از 

 خطاي متوسط، )RE( خطاي نسبي يآمار يها محک
استفاده  ) R(يب همبستگيضر و )RMSEمربعات ريشه (

معادالت نفوذ ذکر  يساز يبعد از خط .)۱۳۸۸ ،(رئوف شد
 يگير اندازه يها جهت برازش داده يشده، از رگرسيون خط

) و Excelافزار  نفوذ (با استفاده از نرم يها شده بر مدل
  استخراج معادالت نفوذ استفاده شد. 

  
  يجنتا

شده  يريگ اندازه يها نفوذ بر داده يها برازش مدل
  سرعت نفوذ آب در خاک

شده در  يريگ اندازه يکيزيات فيخصوص ير برخيمقاد
 يها مدل يتجرب هاي بير ضرين مقاديو همچن ۱جدول 

 ۲ه جدول ببا توجه  آورده شده است. ۲نفوذ در جدول 
شده  نظر گرفته  درب جذب يکه مقدار ضر شود ديده مي

گر يد يجنگل کمتر از دو کاربر يکاربرپ در يليمدل ف
پ يليمدل ف آبگذريب ين ضرين باالتريهمچن است. بوده

ن يدر ا .استجنگل  يمربوط به کاربر يسه کاربر در
س ييلو -اکوفيمدل کوست cب ين مقدار ضريجدول باالتر

ن مدل يا cب ي. ضراستجنگل و مرتع  يمربوط به کاربر
ن يتر که مهم استآب در خاک  ييمقدار سرعت نفوذ نها

 ين دو کاربريتر ا ساختمان خاک مناسب ن امريا  ليدل
ر يمقادن يهمچن. است يکشاورز ينسبت به کاربر

 يهر کاربر يبرا R²و  RE ،RMSEي آمار يها محک
جنگل با توجه  يدر کاربرآمده است.  ۳در جدول  جداگانه
 هماهنگي، هر پنج مدل نفوذ يآمار ير کم خطايبه مقاد

مدل  يشده نشان داده ول يريگ ر اندازهيا مقادب يخوب
. هماهنگي استن يشتريب يس داراييلو -اکوفيکوست

مربوط به مدل  ين کاربريدر ا يب همبستگين ضريشتريب
ر سرعت نفوذ آب در خاک يمقاد ۲. در شکل استپ يليف

جنگل، مرتع  يسه کاربر يش نفوذ برايدر طول مدت آزما
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ج مشاهده ين نتايورده شده است. با توجه به اآ يو کشاورز
 يخالف کاربرمرتع مدل هورتون بر يد که در کاربرشو يم

 يها ن مدليبوده و در ب يکمتر هماهنگي يجنگل دارا

شده  يريگ ر اندازهينسبت به مقاد ين خوبيگر که تخميد
ن سرعت نفوذ آب در خاک يتخم برايدارند، مدل هورتون 

  .شود يه نميتوص
  

  ينفوذ آب خاک مورد استفاده در هر کاربر يها مدل يهاي تجرب بيضر -۲جدول 
  يکشاورز يکاربر  مرتع يکاربر  جنگل يکاربر  هاي مدل بيضر  مدل

  A (cm/min) ۲/۰  ۱۷۹/۰  ۱۸۶/۰  پيليف
S (cm/min0.5)  ۴۷۲/۰  ۴۶۸/۱  ۸۲۳/۰  

  a (-)   ۸۲۱/۰  ۶۸۲/۰  ۷۴۸/۰  اکوفيکوست
k (-)  ۵۴۷/۰  ۳۷۴/۱  ۷۲۶/۰  

  سييلو -اکوفيکوست
a (-)  ۲۵۳/۰  ۲۱۷/۰  ۳۷۹/۰  
b (-)  ۰۱۱/۰  ۰۴۴/۰  ۰۱۴/۰  

c (cm/min)  ۲۳/۰  ۲۳/۰  ۲۱/۰  

  ۴۶۹/۸  ۹۶۶/۶۶  ۵۸۸/۲۱   ′ (cm/min)  ۵۱۶/۱۴  ۱۸۸/۱۳  ۸۲۴/۱۳  (cm2/min) ′   آمپت -نيگر
  K (-)   ۲۳/۱۱  ۵۱۴/۴  ۷۵۷/۴  هورتون

         
  سرعت نفوذ آب  يريگ حاصل از اندازه يها نفوذ بر داده يها برازش مدل يآمار يها ر محکيمقاد -۳جدول 

  نام مدل
  يکشاورز  مرتع  جنگل

RE (%) RMSE  R²  RE (%) RMSE  R²  RE (%) RMSE  R²  

  ۸۴۱/۰  ۰۴۶/۰  ۹۰۱/۲  ۹۴۲/۰  ۰۰۱/۰  ۸۸۷/۲  ۹۱۴/۰  ۰۴۶/۰  ۹۰۸/۱  پيليف
  ۸۵۶/۰  ۰۵۴/۰  ۴۲/۳  ۹۱۸/۰  ۰۵۸/۲  ۹۲۴/۲  ۸۳۵/۰  ۰۲۹/۰  ۰۶۱/۲  اکوفيکوست

  ۸۱۴/۰  ۰۵۶/۰  ۴۷۶/۳  ۸۸۵/۰  ۰۷۵/۰  ۷۵۰/۳  ۹۱۲/۰  ۰۲۳/۰  ۶۱۴/۱  سييلو -اکوفيکوست
  ۷۶۳/۰  ۰۵۴/۰  ۳۸۲/۳  ۹۲/۰  ۰۵۶/۰  ۸۲۴/۲  ۸۸۳/۰  ۰۲۷/۰  ۹۱۹/۱  آمپت -نيگر

  ۸۵۶/۰  ۱۲۲/۰  ۶۴/۷  ۷۹۳/۰  ۲۲۸/۰  ۴۱۹/۱۱  ۸۹۴/۰  ۰۲۳/۰  ۶۲۸/۱  هورتون
                    

پ يليمربوط به مدل ف يب همبستگين ضرين باالتريهمچن
آمپت  -ني، مربوط به مدل گريآمار ين خطايو کمتر

شود که مدل  ز ديده ميين يکشاورز ياست. در کاربر
شده  يريگ ر اندازهيبا مقاد يهماهنگي کمتر يهورتون دارا

ن وجود يها بوده و با ا ر مدليسرعت نفوذ نسبت به سا
ها،  ن مدلياست. در ب يب همبستگين ضريشتريب يدارا

 ير واقعين هماهنگي با مقاديشتريب يپ دارايليمدل ف
ن با توجه به مقدار يسرعت نفوذ آب در خاک است. همچن

 مرتع و يها يمدل هورتون در کاربر يخطا يباال
  شود. به يه نميها توص ين کاربريمدل در ان ي، ايکشاورز

 يآمار يها توان گفت با توجه به محک يم يصورت کل
 يريگ ر اندازهينفوذ بر مقاد يها مستخرج از برازش مدل

مشاهده  يشده سرعت نفوذ آب در خاک در سه کاربر
س، ييلو -اکوفيکوست يها ب مدليترت  شود که به يم

 يها برازش را با دادهن يشتريپ بيليآمپت و ف -ينگر
جه گرفته شده در يشده سرعت نفوذ دارند. نت يريگ اندازه

 ي) همخوان۱۳۸۹و همکاران ( يج پرچمين بخش با نتايا
شده و  يريگ ر اندازهينقاط حاصل از مقاد ۳دارد. در شکل 

پنج مدل نفوذ آب  يبرا ۱:۱برآورد شده در اطراف خط 
  آورده شده است. 
پ در هر يليشود که مدل ف يشاهده مم ۳با توجه به شکل 

مقدار سرعت نفوذ را  ي، مرتع و کشاورزي جنگلسه کاربر
زند و  ين ميشده تخم يريگ کمتر از مقدار اندازه

ش يآزما ييانتها يها پ در زمانيليمدل ف يبرآورد کم
جنگل و  ياکوف در کاربريشود. مدل کوست يدتر ميشد

شتر و در ينفوذ را بها مقدار سرعت  مرتع در اکثر زمان
ها کمتر از مقدار  در بيشتر زمان يکشاورز يکاربر
 -اکوفيزند. مدل کوست  ين ميشده تخم يريگ اندازه

در بيشتر  يجنگل و کشاورز يها يس در کاربرييلو
مرتع  يشتر و در کاربريها مقدار سرعت نفوذ را ب زمان

آمپت مقدار سرعت نفوذ  -نيزند. مدل گر ين ميکمتر تخم
شتر و پس از ي، بيابتداي يها  در زمان يا در هر سه کاربرر
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زند. مدل  ين ميشده تخم يريگ آن کمتر از مقدار اندازه
مقدار سرعت  يمرتع و کشاورز يها يهورتون در کاربر

 يشده و در کاربر يريگ شتر از مقدار اندازهينفوذ را ب

شده  يريگ ک به مقدار اندازهينزد يجنگل تا حدود
  زند. ين ميتخم

  

      
 

  
جنگل (الف)، مرتع (ب) و  مختلف ينفوذ مختلف در سه کاربر يها شده و برآورد شده با مدل يريگ ر سرعت نفوذ اندازهيمقاد -۲شکل 

)(ج يکشاورز
 

   
  

  يجنگل، مرتع و کشاورز يهاي مختلف در سه کاربر شده با مدل شده و برآوردي ريگ سه سرعت نفوذ اندازهيمقا -۳شکل 
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  -۳شکل ادامه 

  
  مختلف ينفوذ در سه کاربر يها سه مدليمقا
ثبت  يها سرعت نفوذ (در زمان ر برآورد شدهيسه مقاديمقا

مدل نفوذ مختلف در  با پنج شده)، يگير اندازه يها داده
ن يآمده است. هماهنگي ا ۱:۱در اطراف خط  ۴شکل 

پ يلينفوذ ف يها ن پنج مدل نفوذ  مختلف مدليشکل در ب
ها مقدار  ر مدليشتر از سايب يآمپت تا حدود -نيو گر

هر اوالً را يزنند ز ين ميک به هم تخميسرعت نفوذ را نزد

ان در يو از معادالت حاکم بر جر داشته يکيزيدو اساس ف
تعداد  يو ثانياً دارا اند متخلخل مشتق شده يها طيمح

ر از مدل ين غي. همچنباشند يبرابر م يپارامتر تجرب
ها مقدار سرعت نفوذ را  ر مدليهورتون که نسبت به سا

ها مقدار سرعت نفوذ را تا  ر مدليزند سا ين ميشتر تخميب
  کنند. يمک به هم برآورد ينزد يحدود

  

      
     

   گريمختلف نفوذ با همد يها سه مدليمقا -۴شکل 
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   -۴ادامه شکل 
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نظر گرفته شده  در يب آبگذريب جذب و ضريمقدار ضر
نشان داد که  ين سه کاربري(براي مدل فيليپ) در ب

خاک  آبگذريب ين ضريشتريب جذب و بين ضريکمتر
ن امر را با توجه به يجنگل است که ا يمربوط به کاربر

توان به باال  يک خاک ميل ماترين پارامتر از پتانسيپيروي ا
جنگل که سبب  يخاک در کاربر يرطوبت يبودن محتوا

ک خاک شده است ارتباط داد. يل ماتريکاهش پتانس
خاک تحت تأثير  آبگذريب ينکه ضرين با توجه به ايهمچن

هاي باال  لين دليتر از مهم يکيساختمان خاک است، پس 
شتر يب يجنگل مواد آل يدر کاربر آبگذريب يبودن ضر

 شده است و به يساز ند خاکدانهياست که سبب بهبود فرآ
 دردارتر و يپا ين کاربريدنبال آن ساختمان خاک در ا 

 ين کاربريخاک استخراج شده در ا آبگذريب ينهايت ضر
ل باال يگر دالياز د .شتر استيگر بيد ينسبت به دو کاربر

خاک  يها سميکروارگانيتوان به رشد م ين پارامتر ميبودن ا
  جنگل اشاره نمود.  يدر کاربر

مدل نفوذ هورتون  ،يمورد بررسن پنج مدل نفوذ يدر ب
و براي شرايط وجود  زيآبخ يها حوضه هاي بررسي يبرا

از آنجاکه  .)۱۹۹۸ ،امزيلي(و است دهيارائه گرد بارندگي
 بارش كه بهتر استآن در اين روش  يساز هيشب براي

ش يک مدل بي ،شود سازي شبيه سازها توسط باران
سه با يدر مقا يشتريب يآمار يخطا يبرآوردگر بوده و دارا

 اساس بر. شده سرعت نفوذ آب بود يريگ ر اندازهيمقاد
اکوف يکوست يها مدل )،۱۳۸۵( و همکاران نشاط يها يبررس

 يقابل توجه يمدت خطا در بلند ينيب شيپ برايو هورتون 
 يتجرب يها داده يبر مبنا ها ن مدليرا ايدهند ز ينشان م

پ در دراز مدت يليمدل ف .اند در کوتاه مدت برآورد شده
بخش  نيج گرفته شده در اينتا دارد. يتر ن مناسبيتخم
  دهد. ينشان م ي) همخوان۱۳۸۵ج نشاط و همکاران (يبا نتا

  
 يريگ جهينت

ن پنج مدل نفوذ ينشان داد که در ب پژوهشن يج اينتا
 -اکوفيکوست، مدل نفوذ ين سه کاربريمختلف در ب

ن برآورد را يبهتر يآمار ين خطايبا توجه به کمتر سييلو
ن سرعت نفوذ آب در خاک داشته و پس ازآن يتخم براي

ر يکمتر نسبت به سا يآمار يبا خطا آمپت -گرينمدل 
 ين در سه کاربري. همچناست يشتريدقت ب يداراها  مدل

 -اکوفيکوست يها مدل ترتيب  به يجنگل، مرتع و کشاورز
  را  يآمار يخطا نيپ کمتريليف و آمپت -نيگر س،ييلو

  ند.شو يه ميتوص ين سه کاربريا يبرا ترتيب  بهداشته و 
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