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 دشت هاي خاك موردي: (مطالعه شالیزاري اراضی شرایط در تجمعی نفوذ بر يآبیار آب ارتفاع اثر
  گیالن) استان فومنات

  
  4خالدیان محمدرضا ،3یورک یاسمعیل يمهد ،*2نوابیان مریم ،1يشهریار امیر

  
  

  چکیده
  

 متعدد عوامل از يپذير ثيرأت دليل به که است سطحي آبياري بر مؤثر هيدروليكي پارامترهاي ترين حساس از ،خاك در آب نفوذ
 هاي مدل در پارامتر اين كردن لحاظ و تجمعي نفوذ بر آبياري آب ارتفاع اثر يبررس .دارد يزياد يپيچيدگ ،يآبيار شيوه و خاک
 هاي ارتفاع تأثير بررسي ،حاضر پژوهش در هدف شود. مي مختلف كاربري شرايط در ها مدل اين بهتر كارآيي به منجر ،نفوذ

 نظر در گيالن استان در فومنات دشت از خشيب خاك بافتي هاي كالس برخي در ،نفوذ فرآيند در خاك سطح روي آب مختلف
 ٥ ،٣ آب ارتفاع تيمار سه يبرا نفوذ هاي آزمايش شد. برداشت مطالعه مورد ي منطقه خاک از نمونه ١٧ منظور ينبد شد. گرفته

 بود، شده ساخته منظور نيا يبرا که فيزيكي مدل در و يتصادف طرح قالب در فاکتوريل صورت به تكرار سه در متر سانتي ٧ و
 تيمار مقايسه گرفت. صورت درصد ٥ سطح در يتوک روش به ها ميانگين مقايسه و واريانس تجزيه ج،ينتا يابيارز يبرا .دش امانج

 يها بافت شامل نمونه چهار تجمعي نفوذ مقدار در را توجهي قابل اثر تيمار اين كه داد نشان ،خاك نمونه ١٧ در آب ارتفاع
Silty Clay Loam و Silty Clay نمونه ١٤ در كه داد نشان يقهدق ٦٠٠ و ٣٦٠ ،٣٠ يتجمع نفوذ نزما تيمار سه بررسي .داشت 

 اين که دارد وجود )>٠٥/٠p( داري معني اختالف ٦٠٠ و ٣٦٠ هاي زمان با دقيقه ٣٠ زمان در يتجمع نفوذ بين ها خاك از
  .بود بيشتر Clay Loam خاک بافت در اختالف

  
  .تجمعي نفوذ نفوذ، زمان مدت رسي،  خاك ،سطحي آبياري ،آبياري آب ارتفاع کلیدي: هاي واژه

  
 موردي: (مطالعه شاليزاري اراضي شرايط در تجمعي نفوذ بر آبياري آب ارتفاع اثر .١٣٩٥ ر. م. خالديان و م. وركي اسمعيلي م. نوابيان ا. شهرياري ارجاع:

 .١١٥-١٠٧ :٢٢ ايران. آب پژوهش مجله .گيالن) استان فومنات دشت هاي خاك
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 گيالن. دانشگاه کشاورزی، علوم دانشکده آب، مهندسی گروه استاديار -٢
  گيالن. دانشگاه کشاورزی، علوم دانشکده آب، مهندسی گروه استاديار -٣
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  مقدمه
 ترين متداول و ترين قديمي از سطحي آبياري هاي روش
 حاضر حال در د.هستن مزرعه در آب كاربرد هاي روش
 ها روش اين با ،كشور فارياب اراضي از درصد ٩١ از بيش

 آن از گسترده استفاده ).٢٠١٤ (فائو، شوند مي آبياري
 هزينه دليل به فشار، تحت آبياري هاي روش به نسبت
 فني دانش وجود همچنين است. ها آن اندك انرژي و اوليه

 داليل ديگر از كشاورزان، بين در آن از استفاده بومي و
 آباد، افشارچمن و پاسخواه(س است ها روش اين گسترش
٢٠٠٢.(  

 به خاك سطح از آب ورود اوليه فرآيند ،خاك به آب نفوذ
 بسيار نقشي ،فرآيند اين .است خاك غيراشباع ناحيه داخل
 ،خاك به آب نفوذ د.کن مي ايفا طبيعت آبي چرخه در مهم
 گياهان حيات ادامه براي آب كننده تأمين فرآيند ترين مهم

 نظر از خاك مشخصه ترين مهم همچنين و )٢٠٠٦ (ترنر،
 مشخص زماني دوره يك در كه آبي مقدار .است كشاورزي

 وارد سرعت ميانگين و تجمعي نفوذ ،كند مي نفوذ خاك در
 متوسط زماني، دوره يك طي را خاك داخل به آب شدن

 يك در را خاك داخل به آب نفوذ سرعت و نفوذ سرعت
 (سهرابي گويند اي لحظه نفوذ سرعت زمان از معين لحظه

 خاك، در آب نفوذ سرعت كه آنجا از ).١٣٨٤ پايدار، و
 مقدار دنکر ذخيره براي آبياري تداوم زمان  كننده تعيين

 زيادي اهميت از آن حصحي برآورد ،است آب مشخص
 در آب نفوذ حقيقت در ).٢٠٠٧ (مولروپ، است برخوردار

 بر مؤثر هيدروليكي پارامترهاي ترين حساس از خاك
 و وقت صرف آزمايش، يدشوار دليل به و سطحي آبياري
 برآورد بايد كه است پارامترهايي ترين مشكل از ،زياد هزينه
 واقع در ).۲۰۱۰ نينگو، ؛١٣٨٦ كار، پاره و (نشاط شود

 داشتن سطحي آبياري سيستم طراحي و لتحلي ي الزمه
 عوامل ،منطقه خاك در آب تجمعي نفوذ به نسبت دانش
 (محمدآمر، است نفوذ عتواب و آن بر تاثيرگذار يمحيط
٢٠١١.( 

 خاك، فيزيكي خواص جمله از يمتعدد عوامل به نفوذ
 شدن مرطوب قبلي سابقه خاك، ي اوليه رطوبت ميزان
 خاک سطح يرو آب ارتفاع و خاک و آب کيفيت خاك،

 با )۱۹۵۸( فليپ ).١٩٨٧ اسكوگربو، و (واكر دارد بستگي
 خاک يک يبرا آن نتايج يارزياب و يعدد مدل يک بسط

 ثيرأت نفوذ بر مدت دراز در آب عمق که داد نشان يرس
 در آب عمق که داد نشان همچنين دارد. يدارتر يمعن

 مطالعه و آب نفوذ سرعت گيري اندازه هاي تكنيك با اصل
 كمي براي .دارد مستقيم ارتباط آبياري زمان در نفوذ

 است شده ارائه گوناگوني هاي مدل نفوذ، فرآيند كردن
 ناي ).٢٠٠٥ ويلر، و ٢٠٠٣ كركايدز، و كاسترتيس (آرجيرو

 فيزيكي و تجربي نيمه تجربي، دسته سه در ها مدل
  ).٢٠١٠ همكاران، و (ما شوند مي بندي طبقه

 شماري بي يها پژوهش ،خاك در آب نفوذ زمينه در تاكنون
 در نفوذ ميزان )،٢٠٠٥( ميگل و چو .است هشد انجام
 آب كه شرايطي در بارش مختلف شرايط در خاك هاي اليه
 ها آن دند.کر تعيين د،باش شده جمع خاك سطح روي
 سطح روي آب كه شرايطي در نفوذ ميزان تعيين براي
 عددي و آمپت -گرين مدل از ،باشد شده جمع خاك

 مقايسه اي مشاهده رامقد با را نتايج و کردند استفاده
 رامقد با فوق مدل دو بيني پيش كه داد شانن نتايج .دندکر

 همکاران و فورمن داشت. بااليي يهمخوان مشاهداتي
 يپارامترها بر خاک يرو آب عمق اثر يبررس با )٢٠٠٦(

 ،يشن لوم بافت با يها خاک در کوستياکف نفوذ معادله
 بيشترين a و k يهاپارامتر که دادند نشان يسيلت و يلوم

 است يحال در اين داشتند. يشن لوم خاک در را تغييرات
 k پارامتر خصوص در را يکم تغيير يسيلت خاک بافت که

 افزايش درصد ۳۵( داد نشان آب عمق تغييرات به نسبت
 نسبت يشن لوم خاک در افزايش درصد ۱۰۰ با مقايسه در
 خاک). سطح يرو آب عمق يدرصد ۲۰ افزايش به

 يمرز شرط اثر يبررس با )۲۰۰۹( همکاران و والينتزاس
 کوستياکف معادله نفوذ يپارامترها بر آب عمق دست باال
 با که دادند نشان يرس و يشن لوم خاک بافت دو در

 يساز شبيه نتايج آب، عمق اساس بر نفوذ ضرايب اصالح
 همكاران و ما يابد. يم بهبود HYDRUS مدل در نفوذ

 ستون يك در آب نفوذ كردن مدل براي پژوهشي )،٢٠١٠(
 وسيله به ،بود خاك از متعددي هاي اليه داراي كه خاك

 HYDRUS-1D افزار نرم و آمپت-گرين شده اصالح معادله
 اصالح آمپت -گرين معادله داد نشان نتايج كه دادند انجام
 نفوذ براي مؤثر سازي شبيه ترين نزديك و بيشترين ،شده
 همكاران و باگارلو هد.د مي دست به را خاك هاي اليه در آب
 با ،خاك هيدروليكي خصوصيات تعيين منظور به )٢٠١٤(

 ١آب ريزش مختلف هاي رتفاعا و نفوذ آزمايش از استفاده
 اين نتايج كه دادند انجام پژوهشي متر) ٥/١ و ٠٣/٠(

در آب ريزش ارتفاع توجه قابل ثيرتأ کننده بيان پژوهش
                                                
1- Height of water pouring 
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 بود. خاك انتقال پارامترهاي يريگ اندازه هاي تكنيك
 اراضي در نفوذ روي اي مطالعه )١٣٨٧( همكاران و جعفري

 و ترك پهناي اندازه كه دادند انجام گيالن استان شاليزاري
 بر داري معني تأثير ها آن متقابل اثر و آبياري آب ارتفاع
 داشت. مصرفي آب ميزان

 در هرفت كار به پارامترهاي و ها فرضيه كه جا آن از
 يك هر كارآيي بنابراين ،است متفاوت هم با نفوذ يها مدل

 به دسترسي و استخراج در رفته كار به هاي فرضيه به
 دشو مي محدود ها مدل اين از يك هر نياز مورد هاي داده

 به بيدستيا در نفوذ اهميت به توجه با ).٢٠٠٦ (ساي،
 در آبياري آب ارتفاع بودن متغير امكان و كارآمد آبياري
 مستقيم شدنن لحاظ همچنين و گياه رشد مختلف مراحل
 نفوذ، معادالت در خاك سطح روي آب ارتفاع مؤثر پارامتر
 روي آب  ارتفاع تأثير بررسي ،حاضر پژوهش در هدف
 هاي سكال برخي در كه است نفوذ فرآيند در خاك سطح
 انجام گيالن استان در فومنات دشت از بخشي خاك بافتي

  .شد
  
  
  

  ها روش و مواد
  مطالعه مورد منطقه

 نمونه ١٧ نفوذ، بر يآبيار آب ارتفاع اثر يبررس منظور به
 عرض بين گيالن استان فومنات دشت در خاک

''۳۲/۲۸'۱۶о۴۹ ۴۳'۳۷/۱۱'' وо۴۹ طول و شرقي 
''۷۳/۱۷'۵о۳۷ ۱۶'۵۶/۲۰'' وо۳۷ در شد. برداشت شمالي 

 غالب بافت برداري نمونه مناطق انتخاب مبناي پژوهش اين
 و يبردار نمونه از پس منظور اين براي بود. استان خاك

 كالس كه مناطقي از مختلف، مناطق خاک بافت تعيين
 ١٥ (حداقل بود نظر مورد محدوده در ها آن خاكي بافت

 يبرا نمونه هفده ،شن) درصد ٣٠ حداكثر و رس درصد
 و خاك بافتي كالس شد. برداشت نفوذ يها آزمايش انجام

 ١ جدول در شده برداشت نقاط خاك مختلف اجزاء درصد
 هاي محل و منطقه موقعيت است. شده ارائه ٢ و

 هايي نمونه است. شده داده نشان ١ شكل در برداري نمونه
 روش به ظاهري مخصوص وزن گيري اندازه منظور  به  نيز

 تخلخل و پيكنومتر روش به يحقيق مخصوص وزن كلوخه،
 حداكثر و حداقل متوسط، رامقد شد. برداشت محل از
 در شده برداشت هاي خاك نمونه فيزيكي يها يژگيو

  .دش ارائه ٣ جدول
  

  
  يبردار نمونه نقاط و مطالعه مورد منطقه موقعیت -1 شکل

  
  شده برداري نمونه مناطق هاي خاك بافت -1 جدول

  نمونه شماره خاك بافت کالس
Silty Clay  ۱۷-۱۶-۱۳-۱۲-۵-۲-۱  

Silty Clay Loam  ٧-٨-١٠-١١-١٤-١٥  
Clay Loam  ٣-٤-٩  
Silty loam  ٦  
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  شده برداري نمونه مناطق خاك مختلف اجزاء درصد -2 جدول
  رس درصد  سيلت درصد  شن درصد  نمونه شماره  رس درصد  سيلت درصد  شن درصد  نمونه شماره
۱  ۷۲/۲  ۸۲/۴۶  ۴۵/۵۰  ۱۰  ۹۳/۱۶  ۸۹/۴۷  ۱۸/۳۵  
۲  ۸۷/۳  ۶۹/۵۱  ۴۴/۴۴  ۱۱  ۰۰/۱۲  ۸۳/۵۱  ۱۷/۳۶  
۳  ۰۷/۲۹  ۸۴/۴۰  ۰۹/۳۰  ۱۲  ۹۵/۷  ۳۴/۴۵  ۷۰/۴۶  
۴  ۳۶/۲۵  ۰۱/۴۲  ۶۳/۳۲  ۱۳  ۰۳/۱۴  ۲۰/۴۳  ۷۷/۴۲  
۵  ۹۷/۶  ۵۴/۴۴  ۴۹/۴۸  ۱۴  ۲۷/۱  ۷۹/۶۴  ۹۴/۳۳  
۶  ۷۴/۷  ۶۷/۷۵  ۵۹/۱۶  ۱۵  ۹۸/۰  ۹۷/۶۴  ۰۵/۳۴  
۷  ۶۱/۱۵  ۶۲/۵۳  ۷۶/۳۰  ۱۶  ۶۹/۵  ۸۵/۴۹  ۴۶/۴۴  
۸  ۰۱/۲  ۱۱/۶۵  ۸۸/۳۲  ۱۷  ۳۰/۴  ۹۶/۴۶  ۷۴/۴۸  
۹  ۲۸/۲۴  ۰۷/۴۱  ۶۴/۳۴          

  
  مطالعه مورد خاك يها نمونه فیزیکی هاي ویژگی متوسط و حداکثر حداقل، رامقد -3 جدول

  حداقل  حداکثر  متوسط  پارامتر
  ۱۴/۳۰  ٥٢/٤٦  ١٣/٤٠  وزني) (درصد زراعي ظرفيت

  ٢٧/١  ٨٧/١  ٥٧/١  مکعب) متر سانتي بر (گرم ظاهري مخصوص جرم
  ٤٥/٢  ٧٦/٢  ٦٠/٢  مکعب) متر سانتي بر (گرم حقيقي مخصوص جرم

  ٨/٣٩  ٢٢/٤٨  ۳۱/۳۱  (درصد) تخلخل
  ٩٣/٠ ٩٨/٣  ۹۵/۱  آلي كربن درصد
  ٠٢/٢ ٥١/٧  ۸۷/۳  آلي ماده درصد

  
  نفوذ هاي آزمایش انجام روش

 فيزيكي مدل نفوذ، سازي شبيه و ها آزمايش انجام منظور به
 آب، مخزن شامل فيزيكي مدل .شد ساخته ٢ شكل مطابق
 و آب سطح تثبيت مخزن آب، سطح تياقر يبرا مانومتر
 ٢٣/١٥ داخلي قطر به اتيلن پلي جنس از آزمايش استوانه
 از خاك عبور از پس بود. متر سانتي ٣٥ ارتفاع و متر سانتي
 ارتفاع تا مدل در خاك تراكم منظور به متر ميلي دو الك
 خاك ظاهري مخصوص جرم داشتن با و متر سانتي ١٠

 تراكم ايبر الزم خاك مقدار استوانه، حجم و مزرعه
 پنج اليه دو شامل ،مرحله دو در تراكم عمل و محاسبه

 انجام )٣ (شكل مخصوص ابزار از استفاده با متري سانتي
 از خاک، يرو آب ارتفاع داشتن نگه ثابت منظور به شد.

 بر آب منبع کيفيت ياثرگذار دليل به شد. استفاده شناور
 آب يشور و منيزيم کلسيم، سديم، رامقد نفوذ،
 شده رشگزا ها آن رامقد ٤ جدول در که شد يگير اندازه
 در آب مخزن در يافته نفوذ آب مقدار گيري اندازه است.
 در و ساعت ١٠ زماني بازه طول در مشخص يها زمان
 ،٩٠ ،٧٥  ،٦٠ ،٥٠ ،٤٠ ،٣٠ ،٢٠ ،١٥ ،١٠ ،٥ ، هاي زمان
٤٢٠ ،٣٦٠ ،٣٠٠ ،٢٤٠ ،٢١٠ ،١٨٠ ،١٥٠ ،١٢٠ ،١٠٥، 
 در تجمعي نفوذ سپس شد. انجام دقيقه ٦٠٠ و ٥٤٠  ،٤٨٠
  شد. گيري اندازه دقيقه ٦٠٠ و ٣٦٠ ،٣٠ زمان سه

  

 
 يها آزمایش انجام يبرا شده ساخته فیزیکی مدل -2 شکل

  نفوذ

  
 استوانه در خاك تراکم مخصوص ابزار -3 شکل
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  نفوذ هاي آزمایش در استفاده مورد آب منبع کیفیت به مربوط مقدار -4 جدول
 meq/lit(  SAR( منيزيم  )meq/lit( كلسيم  )meq/lit( سديم  pH  )dS/m( الكتريكي هدايت

١٥/٧  ١٧/١  ۶۰/۳  ۸۹/۳  ۰۵/۶  ۶۲/۱  

  
 فاعارت تيمار سه در خاك ي نمونه هر براي نفوذ آزمايش

 يآبيار عمق عرف امقد اساس بر متري سانتي ٧ و ٥ ،٣ آب
 در فاکتوريل صورت به تكرار سه در يشاليزار ياراض در

 ترتيب به فاكتورها كه دش انجام يتصادف کامالً طرح قالب
 و سطح سه در آب ارتفاع سطح، ١٧ با خاك بافت شامل
 ابتدا ها داده يآور جمع از پس .بود سطح سه در زمان

 ،نياز صورت در تا شد انجام واريانس تجزيه فرضيات آزمون
 يآزمايش يخطاها نرمال توزيع ايجاد يبرا الزم تمهيدات

 به ها ميانگين مقايسه و واريانس تجزيه سپس شود. انجام
 رافزا نرم از استفاده با درصد پنج سطح در يتوک روش
SAS ارتفاع تيمار سه هر ابتدا شد. انجام حالت سه براي 
 بررسي ها آن متقابل اثر و خاك بافت و يتجمع زمان آب،
 و ارتفاع تركيبي اثر يبررس شامل ديگر حـالـــت دو و شد

  بود. خاك بافت و زمان همچنين و خاك بافت
  

  بحث و نتایج
 نشان )۵ (جدول SAS افزار نرم واريانس  تجزيه نتايج

 اثر  زمان، آب، ارتفاع خاك، تيمارهاي اثر كه دهد مي
 سطح در زمان در خاك و آب ارتفاع در خاك متقابل
 متقابل اثرهاي در ولي ؛بود دار معني درصد پنج احتمال
 اختالف گونه هيچ هم با تيمار سه هر و زمان در آب ارتفاع
  نشد. مشاهده داري معني

 و خاك  بافت فاکتور دو بين دار يمعن  متقابل اثر به توجه با
 بين اي مقايسه زمان، و خاك بافت همچنين و آب ارتفاع
 متري سانتي ٧ و ٥ ،٣ سطح سه در آب ارتفاع فاکتور تأثير

 تجمعي نفوذ روي دقيقه ٦٠٠ و ٣٦٠ ،٣٠ هاي زمان و
 و تجزيه نتايج كه گرفت صورت خاك هفده هر براي

 ٥ و ٤ هاي شكل در توکي آزمون از استفاده با ليلتح
 مقايسه انجام از حاصل نتايج تفسير در است. شده آورده

 هاي (شكل ستون هر باالي حروف توكي، آزمون ميانگين
 داراي هاي ستون توکي، آزمون طبق شد. بررسي )۵ و ۴

 درصد ۵ احتمال سطح در مشترك حرف يك حداقل
 اي ميله نمودار سه ،٤ شکل در ندارند. داري معني اختالف

 ترتيب به كه دارد وجود خاك نمونه هر براي
 د.هستن متري سانتي ٧ و ٥ ،٣ آب ارتفاع ي دهنده نشان

 نمونه متري سانتي ٣ آب ارتفاع در تجمعي نفوذ مقدار
 اختالف ريمت سانتي ٧ ارتفاع با يك شماره خاك
 در ،شود مي مشاهده كه طور همان داد. نشان داري معني
 متري سانتي ٥ آب ارتفاع بين نيز پنج شماره خاك نمونه

 دارد. وجود داري معني اختالف متري سانتي ٧ ارتفاع با
 ٣ آب  ارتفاع بين ١٠ و ٨ شماره خاك نمونه در همچنين

 داري معني اختالف ،متري سانتي ٧  آب ارتفاع و ،متر سانتي
 ١٢ شماره خاك مشابه ٥ و ١ هاي خاك بافت شد. همشاهد
 بين داري معني اختالف خاك نمونه اين در ولي است؛
 رس، اجزا درصد مقدار كه نداشت وجود آب ارتفاع تيمار

 ها ك خا اين در موجود رس نوع همچنين و شن و سيلت
 دار معني ،آماري آزمون .باشد تفاوت اين داليل از تواند مي

 خاك نمونه ١٣ در خاك سطح روي آب ارتفاع اثر نبودن
 نفوذ تغييرات روند بررسي مثال براي اما دهد؛ مي نشان را

 از حاكي )٦ (شكل بررسي مورد ارتفاع سه در تجمعي
 به است؛ حالت سه اين در يافته نفوذ آب مقدار تفاوت
 ترتيب به دقيقه ٦٠٠ از بعد تجمعي نفوذ مقدار كه اي گونه
 ٥ ،٣ ارتفاع سه براي متر سانتي ٨٣/١٨ و ٩٣/١٧ ،٨٧/١٥

 ،توجه قابل نكته بود. خاك سطح روي آب متر سانتي ٧ و
 متر سانتي ٥ و ٣ تيمارهاي بين تجمعي نفوذ بيشتر تفاوت
 اختالف رغم علي متر سانتي ٧ و ٥ تيمار دو به نسبت
 را امر اين دليل است. تيمارها بين متري سانتي ٢ يكسان

 آب ارتفاع افزايش از ثقل نيروي اثرپذيري كاهش توان مي
 ثقلي آب تخليه كه جا آن از داد. نسبت خاك سطح روي
 منافذ اندازه مانند خاك فرج و خلل خصوصيات تأثير تحت

 آب ارتفاع افزايش رسد مي نظر به است. آب عبور مسير و
 ٥ ارتفاع تا تأثيرگذاري اندازه به متر سانتي ٧ به ٥ از

 از ناشي نفوذ به تواند نمي خاك روي آب متري سانتي
 كه داشت توجه بايد همچنين کند. كمك ثقل نيروي
 منابع محدوديت زمان در آبياري، شرايط و نوع به بسته

 سطحي، آبياري در باالتر راندمان به دستيابي براي و آب
 داراي تواند مي تجمعي نفوذ در تفاوت ،كم رامقد حتي

 نفوذ آب مقدار ميان كم تفاوت ديگر سوي از باشد. اهميت
 به خاك سطح آب متر سانتي ٧ و ٥ تيمارهاي در يافته
 آب ارتفاع متداول تغييرات محدوده با مطابقت دليل
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 ارزشمندي دستاورد دتوان مي شاليزاري اراضي در آبياري
 رواناب برآورد به مربوط مطالعات در آب بيالن بررسي در
 نتيجه، اين به استناد با كه اي گونه به باشد؛ اراضي اين در
   جست. بهره بيشتري اطمينان با نفوذ معادالت از توان مي

 آب ارتفاع در خاک نمونه ١٧ تجمعي نفوذ مقدار ٥ شکل
 در که طور همان دهد. مي نشان را متر سانتي ٥ آبياري
 پانزده، شماره خاک نمونه از غير به است، مشخص شکل
 روند يک از ها نمونه تمام در نفوذ منحني صعودي شيب

 از نشان ها نمونه خاک ذرات درصد بررسي کند. مي تبعيت
 است ١٥ شماره خاک  نمونه در شن درصد بودن حداقل

 را تجمعي نفوذ منحني شيب بودن بيشتر تواند مي که
   کند. توجيه

 و ٣٦٠ ،٣٠ هاي زمان در تجمعي نفوذ مقدار ،٧ شكل در
 تجمعي نفوذ مقدار بين است. شده داده نشان دقيقه ٦٠٠

 در دقيقه ٦٠٠ و ٣٦٠ هاي زمان و دقيقه ٣٠ زمان در
 ،١٢ ،١١ ،١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،٦ ،٥ ،٤ ،٣ ،١ هاي خاك نمونه

 خاك براي داشت. وجود داري معني اختالف ١٧ و ١٤ ،١٣
 در و دقيقه ٦٠٠ و ٣٦٠ ،٣٠ زمان سه هر در ١٥ شماره
 ۶۰۰ و ۳۰ هاي  زمان بين ۱۶ و ٢ شماره  خاك نمونه
 نشان موضوع اين شد. مشاهده داري معني اختالف دقيقه

 Silty Clay بافت داراي كه ١٥ شماره خاك در دهد مي

Loam ،ولي نشد؛ كم زمان گذشت با نفوذ مقدار است 
 Silty ها آن بافت كه ١٦ و دو شماره خاك در برعكس

Clay آب نفوذ سرعت نفوذ، فرآيند ابتداي همان در است 
 ابتداي در ها نمونه بقيه در شود. مي كند بسيار خاك در

 از پس که بود زياد خاك در آب نفوذ سرعت نفوذ فرآيند
  رسيد. ثابتي مقدار به و شد كم سرعت زمان، گذشت

 بين تجمعي نفوذ قدارم تفاوت درصد ،٦ جدول در
 است. شده داده نشان بررسي، مورد زماني تيمارهاي

 مختلف هاي  بافت در تجمعي نفوذ تفاوت درصد مقايسه
 دو در متر، سانتي ٣ آب ارتفاع تيمار از غير به که داد نشان
 Clay Loam، Silty Clay هاي بافت ترتيب به ديگر ارتفاع

Loam، Silty loam و Silty Clay تفاوت درصد بيشترين 
 نفوذ برآورد در ديگر عبارت به داشتند؛ را زمان دو بين

 فرصت به بيشتري حساسيت Clay Loam بافت تجمعي،
 در توجه قابل نکته داشت. ها بافت ساير به نسبت نفوذ

 هاي بافت و ها زمان در تجمعي نفود تفاوت درصد مقايسه
 بود؛ آب ارتفاع افزايش با تفاوت درصد نزولي روند مختلف،

 تفاوت درصد ترين کم متر سانتي ۷ آب ارتفاع که اي گونه به
 اين داشت. بررسي مورد هاي ع ارتفا در را تجمعي نفوذ بين

 سرعت بر آبياري آب ارتفاع مؤثر نقش تواند مي مسأله
  کند. بيان را نهايي نفوذ سرعت به خاک دستيابي

  
  تجمعی نفوذ مقدار بر  هم با سه هر و دو به دو صورت به ها آن متقابل اثر و زمان ،آب ارتفاع ،خاك تیمار تأثیر واریانس تجزیه -5 جدول

  مربعات میانگین  آزادي درجه  تغییر منابع
  تجمعی نفوذ

٧٠/٥٠٨٭  ١٦  خاك  

٤٦/٤١٥٭  ٢  آب ارتفاع  
٠٣/٥٠١٩٭  ٢  زمان  

٢٤/٢٩٭  ٣٢  آب ارتفاع در خاك  
٧٤/٢  ٤  زمان در آب ارتفاع  ns 

٦٢/٦٧٭  ٣٢  زمان در خاك  
١/٢  ٦٤  زمان در آب ارتفاع در خاك  ns 

١٢/٩  ٣٠٦  خطا  
   ٤٥٨  كل

CV (%)    ۲۱/۲۰  
  داري معني عدم و %٥ احتمال سطح در داري معني ترتيب به ns و ٭
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 5 احتمال سطح در یتوک آزمون ( خاك نمونه هفده تجمعی نفوذ مقدار در آب ارتفاع متري سانتی 7 و 5 ،3 تیمارهاي مقایسه -4 شکل

  درصد)
  د.هست متر سانتي ۷ و ۵ ،۳ تيمار به مربوط ترتيب به ها ميله خاک، نمونه شماره هر در
 

  
  متر سانتی 5 آبیاري آب ارتفاع در خاك نمونه هفده تجمعی نفوذ مقدار -5 شکل

  

 
 چهارده شماره خاك نمونه تجمعی نفوذ مقدار در آب ارتفاع متري سانتی 7 و 5 ،3 تیمارهاي مقایسه -6 شکل
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 5 احتمال سطح در یتوک آزمون ( خاك نمونه 17 براي تجمعی نفوذ مقدار در دقیقه 600 و 360 ،30 زمان تیمارهاي مقایسه -7 شکل

  )درصد
  ند.هست دقيقه ٦٠٠ و ٣٦٠ ،٣٠ تيمارهاي به مربوط ترتيب به ها ميله خاک، نمونه شماره هر در

  
  یبررس مورد خاك سطح يرو آب  ارتفاع و ها بافت در دقیقه 600 و 360 ،30 زمان ینفوذتجمع تفاوت میزان مقایسه -6 جدول

   تجمعي نفوذ تفاوت ميزان
  متر) (سانتي آب ارتفاع  خاك بافت

   دقيقه ۳۶۰ با ۳۰   دقيقه ۶۰۰ با ۳۰  دقيقه ۶۰۰ با ۳۶۰
۰۹/۰ ۲۴/۲  ۹۸/۱  Silty Clay  

۳  ۰۸/۰  ۹۲/۱  ۷۱/۱  Silty Clay Loam  
۱۳/۰  ۹۶/۱  ۶۲/۱  Clay Loam  
۰۳/۰  ۳۱/۱  ۲۴/۱  Silty loam  

۰۵/۰  ۰۰/۱  ۹۰/۰  Silty Clay  

۵  ۰۶/۰  ۰۹/۱  ۹۶/۰  Silty Clay Loam  
۱۰/۰  ۳۶/۱  ۱۵/۱  Clay Loam  
۰۷/۰  ۰۴/۱  ۹۱/۰  Silty loam  

۰۶/۰  ۸۰/۰  ۷۰/۰  Silty Clay  

۷  
۰۵/۰  ۸۸/۰  ۸۰/۰  Silty Clay Loam  

۰۹/۰  ۶۰/۱  ۳۶/۱  Clay Loam  

۰۵/۰  ۸۴/۰  ۷۵/۰  Silty loam  

         

  گیري نتیجه
 ،خاك نمونه ١٧ در آب ارتفاع تيمار مقايسه و ارزيابي

 نفوذ مقدار در را توجهي قابل اثر تيمار اين كه داد نشان
 Silty Clay يها بافت شامل ها خاك از نمونه چهار تجمعي

 اين وجود با است ذكر قابل داشت. Silty Clay Loam و
 ٥ ،٣ تيمارهاي داري معني عدم آماري هاي آزمون نتايج كه
 ؛داد نشان ها خاك از ديگر نمونه ١٣ در را متري سانتي ٧ و

 هر در تيمار هر براي يافته نفوذ آب مقدار بين تفاوت ولي
 آب منابع بحراني شرايط به توجه با ها نمونه اين از يك

 افزايش نتيجه در و طراحي دقت افزايش اهميت و موجود
 نفوذ تيمار سه بررسي باشد.  مهم تواند يم آبياري راندمان

 كه داد نشان دقيقه ٦٠٠ و ٣٦٠ ،٣٠ يها زمان در يتجمع
 دقيقه ٦٠٠ و ٣٦٠ ،٣٠ هاي زمان تجمعي نفوذ رامقدي بين

 مقدار در تفاوت بيانگر كه اردد وجود داري معني اختالف
 هايي زمان به نسبت نفوذ اوليه هاي زمان در تجمعي نفوذ
 .رسد مي  ثابتي مقدار به تجمعي نفوذ سرعت كه است

 مورد يها زمان در يتجمع نفوذ بيشتر تفاوت درصد
 Silty يها بافت به نسبت Clay Loam خاک در يبررس

Clay Loam، Silty loam  وSilty Clay از نشان 
 يالگو ،يآبيار روش به بافت اين بيشتر يپذير  حساسيت

 و قطع زمان و يسطح يآبيار انواع در آب جريان اعمال
 توجه با رسد يم نظر به همچنين دارد. آب جريان وصل
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 جزء اين ميزان گرفته، صورت مقايسه در loam اشتراك
 گذار اثر فوق نتيجه به يدستياب در Clay از بيشتر خاك
  باشد.
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