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 يان دو بعديدر جر يشهر لجن فاضالب باشده  گريز آب يها خاک در يرطوبت ين الگوييتع
 

 يو شجاع قربان ٤يئ امامزاده يمحمد رضا نور، ٣م هوشمنديعبدالرح، ٢يد حسن طباطبائي، س*١نگار نورمهناد
  ٥يدشتک
  
  

  دهيچک
  

بررسي چگونگي پيشروي  يبراگريزي خاک بر پيشروي جبهه رطوبتي و انتقال امالح در خاک مؤثر است. اين پژوهش  آب
كه خانه فاضالب فوالدشهر  اي در مجاورت تصفيه از منطقه يبررسگريز انجام شد. خاك مورد  هاي آب جبهه رطوبتي در خاك

 حدود هري قرار گرفت، برداشت شد. درخانه فاضالب ش لجن تصفيه از) درصد ۸۰ و ۵۰،۶۵، ۲۵( ثير درجات مختلفيأتحت ت
اي در  يادشده جبهه رطوبتي ناشي از آبياري جويچه يها دن ميزان لجنکرها در اثر اضافه  دن خاککرگريز  يک سال پس از آب

متر آب  سانتي ۵ارتفاع و عمقي به متر استفاده  سانتي ۶×۵۰×۷۰اي با ابعاد  ين منظور از يک محفظه شيشهدبها تعيين شد.  آن
گيري  هاي مختلف اندازه با استفاده از دستگاه ماريوت روي سطح جويچه قرار داده شد. سپس پيشروي جبهه رطوبتي در زمان

ر يثتأ با افزايش تخلخل خاک تر شد. الگوي رطوبتي نيز نامنظم ،گريزي در خاک شد. نتايج نشان داد که در اثر افزايش آب
گريز با گذشت زمان كاهش يافت اما  لجن بر نفوذپذيري کاهش يافت. اگرچه شدت نفوذ آب به خاک آب از يناش گريزي آب

همواره هدايت هيدروليکي اشباع  )شاهد - (بدون افزودن لجن بود. در تيمار آبدوست کمتفاوت شدت نفوذ اوليه و نهايي بسيار 
حبس هوا در حين نفوذ آب به داخل خاک،  دليل بهگريز  کمتر يا مساوي شدت نفوذ آب به خاک بود اما در تيمارهاي آب

 ۵۰دست آمد. پيشروي جبهه رطوبتي درخاك تيمار شده با   هتر از شدت نفوذ آب به خاک ب هدايت هيدروليکي اشباع بزرگ
غلبه تأثير  دليل بهاين امر  ديشادرصد لجن فاضالب بود.  ۸۰و  ۶۵هاي تيمار شده با  كندتر از خاك درصد لجن فاضالب

  درصدي لجن بود. ۵۰گريزي بر درشتي منافذ خاک در تيمار  آب
  

  .، شدت نفوذيجبهه رطوبته خانه فاضالب، يگريزي خاک، تصف آب: يديکل هاي واژه
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  مقدمه
يکي از مشکالت متداول ) Water repellency( يگريز آب

است (دکر هاي جهان و يک پديده شايع در خاک  در خاک
 و دشوار گريز آب يها خاکمديريت ). ۲۰۰۵ ،و همکاران
توليدات کشاورزي و  بربيشتري منفي  پيامدهاي

و ريتسما و  ۱۹۷۵(لتي و همکاران،  دارند ستيز محيط
ها به  ي تمايل خاکگريز آب). پديده ۱۹۹۳همکاران، 

دهد زيرا در يک دوره زماني  جذب آب را کاهش مي
ه تا چندين روز در برابر مرطوب شدن مشخصي از چند ثاني

  ). ۲۰۰۰ر و توماس، کنند (دوئر مقاومت مي
رطوبت را به خاطر نيروهاي  معمول  طور  خشک بهخاک 

ها  کند. اين خاک قوي بين ذرات خاک و آب جذب مي
ناميده  گريز آبيا غير  )Hydrophilic( هيدروفيليک

هاي خشک با گذشت زمان  شوند. برخي از خاک مي
دهند. اين  ميشوند و به رطوبت اجازه نفوذ ن مي گريز آب

ناميده  گريز آبيا  ) Hydophobic( ها هيدروفوبيک خاک
ها به شکل  هاي آب در تماس با اين خاک شوند. قطره مي

 سببي گريز آب ).۲۰۰۰آيند (قيوم،  يک مهره در مي
 ،ها، افزايش جريان سطحي کاهش ظرفيت نفوذ خاک

يکنواختي الگوي رطوبتي، توسعه  غير ،فرسايش خاک
و آبشويي مواد  )Preferential flow( هاي ترجيحي جريان

 و ۱۹۹۲شود (ايمسون و همکاران،  شيميايي کشاورزي مي
هاي ترجيحي در  جريان). ۱۹۹۳ريتسما و همکاران، 

ها سبب  شود. اين جريان هاي مختلفي ايجاد مي خاک
در نتيجه يکنواخت آب در محيط ريشه و توزيع غير

)، ۱۹۹۲زني و رشد ضعيف گياه (واليس و هورن،  جوانه
شود  آبشويي مواد غذايي و انتقال سريع آلودگي و امالح مي

امکان  گريز آبهاي  در خاک ).۲۰۰۰(وانگ و همکاران، 
(جردن و همکاران،  تشکيل جبهه غيرمنظم وجود دارد

مختلفي جريان ترجيحي و الگوي  گران پژوهش. )۲۰۰۹
 گريز آب اديکه زهاي  ظم جبهه رطوبتي را در خاکنامن

). هندريکس و همکاران ۲۰۰۱مشاهده کردند (لتي،  دارند،
 گريز آبهاي  ) الگوي ناپايدار جريان را در خاک۱۹۹۳(

 کاريلو و همکاران ياز سو يان انگشتيرجگزارش کردند. 
هايي که زمان نفوذ آب در آن بيشتر از  در خاک )۲۰۰۰(

) نيز ۱۹۹۸شد. باچرز و همکاران ( دهيدثانيه بود،  ۶۰
هاي شني با درجات مختلف  نشان دادند که در خاک

در حاليکه يک  دهد يرخ مهاي انگشتي  ي جريانگريز آب
هاي  جبهه رطوبتي يکنواخت و گسترده افقي در خاک

نشان دادند  گران پژوهشز آبدوست مشاهده شد. بعضي ا
به اندازه کافي عميق باشد  گريز آبکه اليه  در صورتي

ممکن است جريان پايدار ظاهر شود (هندريکس و 
  ).۱۹۹۳همکاران، 
اي شدت نفوذ آب به داخل  مزرعه هاي مشاهده براساس
بسيار نامنظم و احتمال وقوع  گريز آبهاي  خاک
بيشتر از  گريز آبهاي  هاي ترجيحي در خاک جريان
). ۱۹۹۸ هاي آبدوست است (وانگ و همکاران، خاک
يکنواخت آب در  هاي ترجيحي سبب توزيع غير جريان

هاي زيرزميني  محيط ريشه و افزايش انتقال آلودگي به آب
کاهش ظرفيت  بري گريز آبها اثر  بيشتر گزارششود.  مي

 ) و افزايش رواناب۱۹۹۲نفوذ خاک (ايمسون و همکاران، 
 )۱۹۷۱دبانو ( يدر بررس دهد. به عنوان مثال را نشان مي

برابر کمتر از خاک  ۲۵ ،گريز آبهاي  ظرفيت نفوذ خاک
نشان دادند  )۲۰۰۰ر و همکاران (ئردو .مشابه آبدوست بود

شش برابر  ،خشک شني گريز آبکه ظرفيت نفوذ خاک 
نشان  زيني کمتر است و گريز آبکمتر از خاک شني با 

گيري فقط  دقيقه ابتداي اندازه ۵در  گريز آبدادند خاک 
   .يک درصد از پتانسيل نفوذ آب يک خاک آبدوست را دارد

شود و رطوبت در  به راحتي مرطوب نمي گريز آبخاک 
) ۱۹۹۴دکر ( يابد. ريتسما و ها جريان مي منافذ و شکاف

 گريز آباي روي حرکت رطوبت در خاک  مزرعه يبررس
رطوبت فقط در ها  ن خاکيا در و نشان دادندانجام 
اين  انيم در و خاک ندک هاي خاصي حرکت مي بخش
از ديگري که  يبررسخشک بود. در  يطور نسب هبها  بخش
) انجام شد، مشاهده شد که ۲۰۰۰دکر و ريتسما ( يسو

در برابر نفوذ آب به داخل خاک از خود  گريز آبهاي  خاک
توسعه الگوي  سببي گريز آبدهند و  مقاومت نشان مي

شود. پايداري  ها مي ناپايدار و جريان ترجيحي در اين خاک
ي در اليه فوقاني خاک با استفاده از گريز آبو دوام 

 Water Drop Penetrationآزمايش زمان نفوذ قطره آب (

Time شد.) تعيين  
ي انتقال گريز آبکي از تأثيرات يطور که ذکر شد،  همان

. استهاي ترجيحي  سريع آب و امالح از طريق جريان
حرکت آب در خاک به عوامل مختلفي از جمله هدايت 
هيدروليکي، شيب هيدروليکي، تخلخل و ... بستگي دارد. 
هدايت هيدروليکي، قدرت و توان خاک را در انتقال آب 

دهد. هر چه مقدار آن براي خاک بيشتر باشد،  نشان مي
زاده، يعل( خاک در انتقال آب بيشتر خواهد بودتوانايي 
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بر حرکت آب در خاک  يگريز آب جا که از آن ).۱۳۸۱
 يها خاک يرطوبت يالگو پژوهش نيدر ار دارد يتأث
  سه شد.يج با خاک آبدوست مقايو نتا نييتع گريز آب

  
  ها مواد و روش

از خاک با بافت لوم رسي استفاده  گريز آبتهيه خاک  يبرا
خانه  اي در مجاورت تصفيه شد که اين خاک از منطقه

اين  .برداشت شد در استان اصفهان فاضالب فوالدشهر
دقيقه طول شرقي  ۲۴درجه و  ۵۱در موقعيت  خانه تصفيه

 گريز آب يبرااست. دقيقه عرض شمالي  ۳۰درجه و  ۳۲و 
خانه  مختلفي از لجن تصفيه هاي کردن خاک درجه

اضافه شد. معيار زير به آن  صورت بهفاضالب شهري 
ي بود تا بتوان گريز آبهاي  آزمايش هاي انتخاب اين درجه

  د.کرتهيه  گريز آبمختلفي از خاک  اتدرج

درصد  ٧٥درصد وزني لجن فاضالب و  ٢٥ترکيب  -
 )S25وزني خاک (%

درصد  ۵۰درصد وزني لجن فاضالب و  ۵۰ترکيب  -
 )S50وزني خاک (%

درصد  ۳۵درصد وزني لجن فاضالب و  ۶۵ترکيب  -
 )S65وزني خاک (%

درصد  ۲۰درصد وزني لجن فاضالب و  ۸۰ترکيب  -
 )S80وزني خاک (%

دست آمد و با تيمار   هبه اين ترتيب چهار تيمار خاک ب
لجن فاضالب به خاک) (بدون افزودن  -) S0آبدوست (

 ياز سو يز حذف مواد آلبافت خاک پس ا مقايسه شدند.
د يها با استفاده از اس ز حذف کربناتيژنه و نيآب اکس

 و يکيزيف هاي ويژگي دست آمد.  هظ بيک غلياست
  آورده شده است. ۱مارها در جدول يت ييايميش

  
  هاي فيزيکي و شيميايي تيمارها ويژگي -۱جدول 

 dS.m-1( EC(  ماده آلي (%)  )g.cm-3(چگالي ظاهري   رس (%)  سيلت (%)  شن (%)  نوع خاک  تيمار
S0 ۲۱/۱  ۸/۳۵  ۲۸  ۲/۳۶  لوم رسي  ۶۵/۱  ۷/۱  

%S25  ۰۴/۱  ۹/۳۱  ۴/۲۴  ۷/۴۳  لوم رسي  ۹۲/۲  ۲/۲  
%S50 ۹۳/۰  ۷/۱۰  ۶/۳۴  ۷/۵۴  لوم شني  ۷۸/۴  ۷۸/۳  
%S65  ۹۲/۰  ۸/۹  ۸/۲۸  ۴/۶۱  لوم شني  ۳۱/۵  ۷۸/۳  
%S80  ۸۸/۰  ۸/۸  ۵/۲۳  ۷/۶۷  لوم شني  ۶۵/۶  ۸۵/۳  

  

آزمايش زمان نفوذ  -۱ي از دو روش گريز آببراي تعيين 
آزمايش  -۲و  )۱۹۹۰دکر و جانگريس، (قطره آب 

) ۲۰۰۰محلول آب و الکل (لتي و همکاران، والريته م
کاهش اثر  يبرا استفاده و نتايج با يکديگر مقايسه شدند.

ک سال پس ي در حدودهاي خاک،  تغييرات زماني ويژگي
اشباع با روش بار ثابت  يکيدروليت هيهداها  از تيمار نمونه

از يک  ن راستاين شد. در اييها تع در آن يرطوبت يالگوو 
متر که يک  سانتي ۶×۵۰×۷۰اي با ابعاد  محفظه شيشه

(شکل  سمت آن از جنس کارتن پالست بود، استفاده شد
۱(.  

  

  
  محفظه ساخته شده براي انجام آزمايش  - ۱شکل 

جلوگيري از ايجاد جريان ترجيحي در بدنه محفظه  يبرا
گريس پوشانيده و مقداري  بااي، جدار داخلي آن را  شيشه

 صورت بهماسه بادي روي آن پاشيده شد. سپس خاک 
متري در محفظه ريخته و  سانتي ۵۵تا ارتفاع  اي اليه

دن به يتا رس ها خاکدن کرکوبيده شد. پس از متراکم 
 ۲۸و عرض  ۹اي با عمق  جويچهمربوطه،  يظاهر يچگال

 يتر در خاک ايجاد شد. در کف جويچه برام سانتي
ي سنگريزه ريخته شد. مک ،جلوگيري از ايجاد حفره

 يسواز انداخته و ارتفاع ثابتي از آب  آنپالستيکي در کف 
با شروع  زمان هممحفظه ماريوت روي آن قرار داده شد. 

آزمايش و به کار انداختن کرنومتر، پالستيک به آرامي 
برداشته شد و به اين ترتيب شکل پيشروي آب در جويچه 

لحظه، تعيين شدت نفوذ در خاک، در هر  يبران شد. ييتع
حجم آب نفوذ کرده از مخزن ماريوت بر سطح جويچه 

. پس از تعيين جبهه پيشروي در جويچه تقسيم شد
افزار  نرمبا هاي مختلف  سازي شکل جبهه در زمان شبيه

SURFER 8 شد.  نجام) ا۲۰۰۲افزاري گلدن،  (مؤسسه نرم  
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  ج و بحثينتا
  حرکت آب در خاک

هاي هوا خشک  سازي حرکت آب، از خاک براي شبيه
استفاده شد. پيش از شروع آزمايش ميزان رطوبت اوليه و 

هاي  ها تعيين شد. ويژگي زمان نفوذ قطره آب در خاک
آورده  ۲مربوط به زمان و عمق آب کاربردي در جدول 

 شده است. 

  
  مربوط به رطوبت اوليه خاک، عمق آب کاربردي و زمان نفوذ آب ريادمق -۲جدول 

عمق آب کاربردي   تيمار
)cm(  

زمان رسيدن آب به انتهاي محفظه 
(min)  

  رطوبت اوليه خاک
 cm3.cm-3)(  

 زمان نفوذ قطره آب
(s) 

درجه 
  يگريز آب

S0 ۵  ۳/۱۸۴  ۱۰۵/۰  ۰  آبدوست  
S25%  ۵  ۰/۱۸۵  ۱۱۲/۰  ۱۰  اندک گريز آب  
S50% ۵  ۰/۱۹۵  ۱۰۰/۰  ۱۲  اندک گريز آب  
S65% ۵  ۰/۱۷۵  ۰۵۴/۰  ۳۰  اندک گريز آب  
S80% ۵  ۸/۹۴  ۰۵۰/۰  ۷۳  قوي گريز آب  

 
  بررسي شدت نفوذ آب در تيمارها

جريان ورودي به جويچه با توجه به حجم آب خروجي از 
مخزن ماريوت نسبت به زمان قرائت شد. در تيمارها عالوه 

ي نيز بر گريز آبخاصيت  ،بر تخلخل و بافت خاک
قابليت  قتيحقها مؤثر است. نفوذپذيري در  نفوذپذيري آن

) و ۱۳۸۱نفوذ آب از سطح به درون خاک است (عليزاده، 
عدم توانايي خاک براي جذب آب  ،يگريز آبجا که  از آن

تواند عامل مؤثر و تأثيرگذاري در فرايند  است بنابراين مي
نفوذ آب به داخل خاک و در نتيجه نفوذپذيري خاک باشد. 

نيز قابل استنتاج است. در تيمار  ۲شکل  اين موضوع از
آبدوست شدت نفوذ اوليه زياد است و مقدار آن برابر با 

متر بر ساعت بود که البته مقدار آن به  سانتي ۲/۱۳۰
 ۴/۳۲سرعت افت کرده و پس از گذشت يک ساعت به 

متر بر ساعت رسيد و بعد از آن با گذشت زمان و  سانتي
دت نفوذ کمتر شد و در افزايش رطوبت خاک باز هم ش

متر بر ساعت رسيد که  سانتي ۰۴/۱۳نهايت به مقدار ثابت 
با مقدار هدايت هيدروليکي اشباع  يتقريب طور به

 -۲(شکل  گيري شده به روش بار ثابت برابر بود اندازه
  .)الف

متر بر  سانتي ۶/۴۵شدت نفوذ اوليه  S25%در تيمار 
 شد کمساعت بود که بعد از گذشت چهار دقيقه مقدار آن 

به مقدار  نهايت متر بر ساعت رسيد و در سانتي ۶/۳۰و به 
نسبت به  متر بر ساعت رسيد و سانتي ۵/۱۳ي نفوذ نهاي

  .)ب - ۲(شکل  افزايش يافت S0تيمار 
متر بر  سانتي ۸/۱۶شدت نفوذ اوليه  S50%در تيمار 

ساعت بود پس از گذشت هشت دقيقه از ابتداي آزمايش 

متر بر ساعت و در انتها به شدت  سانتي ۸/۲۵مقدار آن به 
 -۲متر بر ساعت رسيد (شکل  سانتي ۸۶/۱۳نفوذ نهايي 

). نکته قابل توجه در اين تيمار آن است که با وجود ج
تر نسبت به  تر و درصد رطوبت اوليه پايين بافت درشت

ها  ، شدت نفوذ اوليه آن نسبت به آنS25%و  S0 مارتي
ي باالتر گريز آبدرجه  ديشااين موضوع  ليدلتر بود.  پايين

حرکت  قتيحق. در استاين تيمار نسبت به دو تيمار قبلي 
نسبت به  گريز آبهاي  آب و نگهداشت آن در خاک

هايي که قابليت مرطوب شدن دارند، حتي پس از  خاک
نفوذ کرد، متفاوت  گريز آباينکه آب سرانجام در خاک 

 ) در حالي۲۰۰۱( گزارش فنگ و همکاران براساساست. 
يابد،  که در خاک آبدوست، شدت نفوذ با زمان کاهش مي

با گذشت زمان افزايش  شتريبشدت نفوذ  گريز آبدر خاک 
شدت نفوذ با زمان افزايش  اگرچه د. در اين بررسيياب مي

بود،  کموذ اوليه و نهايي بسيار نيافت اما تفاوت شدت نف
 ويژگيمار و غلبه آن بر يآن همان بافت درشت ت ليدلکه 
قت بافت درشت خاک سبب نفوذ يدر حق بود. يزيگر آب
فقط  يزيگر آب ويژگيشود و  يع آب به درون خاک ميسر

  سرعت نفوذ را کاهش داده است.
متر بر  سانتي ۸/۳۱شدت نفوذ اوليه  S65%در تيمار 

و  ۲/۲۵گذشت هشت دقيقه به  ساعت بود، پس از
متر بر ساعت رسيد.  سانتي ۶/۱۸به مقدار ثابت  نهايت در

شود شدت نفوذ  ، مشاهده ميد-۲طور که در شکل  همان
اين موضوع  ليدلبود  S50%اوليه اين تيمار باالتر از تيمار 
ي اين تيمار باالتر از گريز آبشايد آن است که اگر چه 

ي هر گريز آباز نظر درجه  نکهيت اما اول ااس S50%تيمار 
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درصد شن و  نکهيدوم اهستند  کمي گريز آبدو داراي 
 قتيحق. در است S50%ميزان تخلخل آن بيشتر از تيمار 

ي غلبه گريز آبايش در اين تيمار اثر افزايش منافذ به افز
  .د) - ۲(شکل  داشت

متر بر ساعت  سانتي ۶۹شدت نفوذ اوليه  S80%در تيمار 
و در نهايت به  ۶/۵۱بود پس از گذشت يک دقيقه به 

). ه -۲شکل متر بر ساعت رسيد ( سانتي ۶/۲۷مقدار ثابت 
ي بيشتر از ساير تيمارها گريز آبدر اين تيمار نيز اگرچه 

بود اما افزايش درصد ذرات هم اندازه شن و نيز ميزان 
ي غلبه گريز آبباالي تخلخل در اين تيمار بر افزايش 

بنابراين شدت نفوذ اوليه و نهايي آن باالتر از  ،داشته
بود. البته شدت نفوذ اوليه در  S65%و   S50%تيمارهاي

) نسبت به تيمار متر بر ساعت سانتي ۶۹اين تيمار (
چه تر بود اگر متر بر ساعت) پايين سانتي ۲/۱۳۰آبدوست (

نفوذ در ابتداي  قتيحقشدت نفوذ نهايي آن باالتر بود، در 
رسد  ي است. به نظر ميگريز آبجريان بيشتر تحت تأثير 

ي لجن بر نفوذپذيري با افزايش تخلخل گريز آبکه اثر 
) در ۲۰۰۷و همکاران ( بوان يشيابد. خا خاک کاهش مي

اي  ناشي از مواد نفتي به نتيجه مشابه گريز آبهاي  خاک
) نيز بيانگر ۲۰۰۹بررسي کايود و همکاران ( .دنديرس

سوزي  ي ناشي از آتشگريز آبکاهش شدت نفوذ در اثر 
ي خاک سبب کاهش شدت نفوذ گريز آب قتيحقبود. در 

آب به درون خاک، افزايش رواناب و فرسايش خاک 
هاي  مشاهده براساس ).۲۰۰۸همکاران،  و (جوردن شود مي

بسيار  گريز آبهاي  اي شدت نفوذ آب به داخل خاک مزرعه
هاي  هاي ترجيحي در خاک نامنظم و احتمال وقوع جريان

هاي آبدوست است (وانگ و  بيشتر از خاک گريز آب
  ). ۱۹۹۸همکاران، 

شود در تيمار  مشاهده ميه  - الف ۲هاي  از مقايسه شکل
آبدوست همواره هدايت هيدروليکي اشباع کمتر يا مساوي 
شدت نفوذ آب به داخل خاک است اما در تيمارهاي 

حبس هوا در حين نفوذ آب به داخل  دليل به گريز آب
تر از شدت نفوذ آب  خاک، هدايت هيدروليکي اشباع بزرگ

) ۲۰۰۰اين موضوع با نظر وانگ و همکاران ( استبه خاک 
روي سه خاک ها  بررسي آن براساسدارد.  يهماهنگز ني
، در اين کمگريزي شديد و متوسط و  گريز با درجه آب آب

ها همواره شدت نفوذ کمتر از هدايت هيدروليکي  خاک
  اشباع تعيين شده به روش بار ثابت بود.

گريزي  شود با افزايش آب طور که مشاهده مي همان
شايد اين باشد که در  شود دليل ها نيز بيشتر مي نوسان

گريزي سبب ايجاد  لحظه خيس شدن هر اليه، عامل آب
شود اما پس از مرطوب شدن  مقاومت در برابر نفوذ آب مي
گريزي در برابر نفوذ از بين  خاک مقاومت حاصل از آب

تر شود مانند  رود. البته هر چه بافت خاک نيز درشت مي
گريزي غلبه  آب ويژگيدرشتي بافت خاک بر   S85%تيمار

 کند. تر نفوذ مي و آب سريع
 حرکت جبهه رطوبتي

زمان پيشروي جبهه رطوبتي در تيمارها كه با  نقشه هم
افزار سورفر به  روش الگوريتم ميانيابي کريجينگ با نرم

ه آمده است. خطوط  -۳الف تا  - ۳دست آمد در شکل  
 ها نشان داده هاي زماني مشخص روي نقشه زمان با گام هم
ها مشخص است، در تيمار  طور که در نقشه اند. همان شده

S50%  مدت زمان پيشروي جبهه کندتر از ساير تيمارها
کشد تا جبهه رطوبتي به  بود و زمان بيشتري طول مي
هاي جبهه رطوبتي بيشتر  انتهاي پروفيل برسد. ويژگي

تواند اطالعاتي درباره ديناميک فرايند نفوذ بدهد (سردا  مي
). شکل و عمق جبهه رطوبتي بستگي به ۱۹۹۸اران، و همک

گريزي نامنظمي  فرايند نفوذ دارد. با افزايش درجه آب
و  ۴شکل جبهه نيز افزايش يافت. اين موضوع را در شکل 

  توان مشاهده کرد. نيز مي ۵
) نيز الگوي غيريکنواختي براي ۲۰۰۰دوئرر و همکاران (

ه کردند. در گريز مشاهد هاي آب جبهه رطوبتي در خاک
گريز  هاي آب ) در خاک۲۰۰۹بررسي زاواال و همکاران (

يکنواخت بود که نشان از جريان ناپايدار  جبهه رطوبتي غير
زمان در  خطوط هم S50%ها داشت. در تيمار  در آن

تر است. اين موضوع  انتهاي پروفيل به يکديگر نزديک
ت بيانگر آن است که جبهه رطوبتي با افزايش فاصله نسب

شايد   S50%کند. در تيمار به منبع آب کندتر حرکت مي
گريزي بر درشتي منافذ خاک، نسبت  غلبه تأثير آب دليل به

حرکت آب در خاک کندتر  S80%و   S65%هاي به تيمار
  است.
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  هدايت هيدروليکي اشباع خاک در تيمارهاي مختلفشدت نفوذ و  - ۲شکل 
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 (ه) S80%(د) و  S65%، )ج( S50% (ب)، S25%(الف)،  S0پيشروي جبهه رطوبتي در تيمارهاي  زمان همنقشه خطوط  - ۳شکل 
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  آبدوستجبهه پيشروي در تيمار  - ۴شکل 

  

  
پيشروي جبهه  زمان هماي از رسم خطوط  نمونه - ۵شکل 

  )S50%رطوبتي در آزمايشگاه (مربوط به تيمار 
  

  حداکثر عمق، عرض و سطح خيس شده در تيمارها
حداکثر عرض خيس شده يکي از پارامترهاي مهم در 

چه آب در عرض گسترش به اين دليل که هر استآبياري 
شود و در  در عمق جلوگيري ميپيدا کند، از گسترش آن 

يابد. نيروي ثقل مايل  عمقي آن کاهش مي رفت هدرنتيجه 
است آب را به سمت پايين بکشاند و نيروي ماتريک که 

توزيع بيشتر آب به  سببيک نيروي نگهدارنده است 
نتايج اين پژوهش نشان داد كه يك  شود. طرفين مي

ي مارهاساعت پس از شروع آبياري عرض خيس شده در تي
 ترتيب به S80%و  S0 ،S25% ،S50% ،S65% آزمايش

با افزايش  پسبود.  متر سانتي ۲۱و  ۱۶، ۱۸، ۲۴، ۲۸برابر 
بنابراين کاشت  شد کمي عرض خيس شده نيز گريز آب

افزايش نفوذ در  يبراهاي عريض  گياهان در جويچه
 S80%شود. البته تيمار   توصيه مي گريز آبهاي  خاک

 S50%و   S65%عرض خيس شده بيشتري نسبت به تيمار
بافت  دليل به(تر آب  آن پيشروي سريع ليدلداشت که 

. عمق خيس استدر زمان يکسان در اين تيمار تر)  درشت
شده در زير جويچه نيز پس از گذشت يک ساعت از شروع 

 S80%و  S0 ،S25% ،S50% ،S65%آبياري در تيمار 

. )۶شکل بود ( cm ۳۴و  ۵/۲۲، ۲۳، ۲۴، ۵/۱۹ ترتيب به
بنابراين تيمار آبدوست عمق پيشروي کمتري در مدت 

 ليدلالبته  که زمان مشخص نسبت به ساير تيمارها داشت
در  ست.اين تيمار نسبت به ساير تيمارها آن بافت ريزتر
گريزي، عمق پيشروي  گريز با افزايش آب تيمارهاي آب

دار  افزايش معني دليل به S80%مار کاهش يافت. اما در تي
تخلخل نسبت به ساير تيمارها و بافت درشت آن تأثير 

گير نبود و جبهه رطوبتي در اين تيمار  گريزي چشم آب
تر پيشروي کرد. ناداو و  نسبت به ساير تيمارها سريع

هاي  ) نيز جبهه رطوبتي را در خاک۲۰۱۱همکاران (
هاي آبدوست  پساب با خاکگريز شده در اثر آبياري با  آب

مقايسه کردند و به اين نتيجه رسيدند که منطقه خيس 
درصد ميزان آن در خاک  ۳۵گريز،  شده در خاک آب

ها آب کاربردي در  آبدوست بود و از آنجا که در پژوهش آن
هر دو خاک يکسان بود بنابراين عرض خيس شده کمتر 

 دياشگريز سبب افزايش جريان عمودي ( در تيمار آب
  جريان ترجيحي) نسبت به خاک آبدوست شد. صورت به
  

  
عرض و عمق خيس شده در تيمارهاي لجن فاضالب  - ۶شکل 

  يک ساعت پس از شروع آبياري
  

افزار  سطح خيس شده در تيمارها پس از ترسيم با نرم
به  (Autocad 2013)افزار اتوکد  سورفر، با استفاده از نرم

جا که کمترين سطح خيس  ). از آن۳دست آمد (جدول  
مشاهده  S0شده و بيشترين عرض خيس شده در تيمار 

شد بنابراين کمترين عمق خيس شده پس از يک ساعت 
دست آمد. بيشترين سطح خيس   آبياري در اين تيمار به

  مشاهده شد. S80%شده در تيمار 
تر در اين تيمار است.  دليل اين موضوع منافذ درشت

کاهش عرض و عمق خيس شده در  دليل بههمچنين 
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سطح خيس شده در اين  S50%و  S65%تيمارهاي 
گريز  تيمارها پس از يک ساعت کمتر از ساير تيمارهاي آب

گريزي به درشتي  ژگي آب غلبه وي دليل بهبود که شايد 
توان با  ت. اين موضوع را ميبافت خاک در اين تيمارها اس

توجه به سطح خيس شده در اين تيمارها نسبت به تيمار 
  شاهد نيز مشاهده شد.

  
سطح خيس شده در تيمارهاي لجن فاضالب پس از  - ۳جدول 

 يک ساعت آبياري
هر تيمار  /نسبت سطح خيس شده
  به تيمار شاهد

سطح خيس شده پس 
 تيمار  دقيقه ۶۰از 

۱ d۰۶/۴۳۷ S0 

۳۶/۱ b۵۰۳/۵۹۶ S25% 

۱۵/۱  c۰۲۴/۵۰۳  S50% 

۱۴/۱ c۷۷/۴۹۸ S65% 

۲۴/۲  a۰۷/۹۸۳  S80%  

  
  يريگ جهينت
 يرطوبت يخاک بر حرکت آب در خاک و الگو يزيگر آب

گريزي  که با افزايش درجه آب يمؤثر است به طور
  S50%در تيمار افزايش يافت. ،نامنظمي شکل جبهه نيز

گريزي بر درشتي منافذ خاک،  غلبه تأثير آب دليل به ديشا
حرکت آب در خاک  S80%و   S65%هاي نسبت به تيمار

کم گريزي عرض خيس شده نيز  . با افزايش آباستکندتر 
 يبراهاي عريض  . بنابراين کاشت گياهان در جويچهشد

شود. البته  گريز توصيه مي هاي آب افزايش نفوذ در خاک
بيشتري نسبت به  عرض خيس شده S80%تيمار 
آن پيشروي  ليدلداشت که  S50%و   S65%تيمار
بافت درشت تر) در زمان يکسان در  دليل بهتر آب ( سريع

 .استاين تيمار 
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