
 

 



 
 پيشگفتار 

 
براي پيشرفت و ترقي در هر صنعت بايد به تهيه استانداردهاي الزم در . استانداردها از ضروريات صنعت هستند

آن صنعت توجه ويژه اي مبذول گردد صنعت آب در اقتصاد كشور ما نقش كليدي دارد و پيشبرد امور اين  

ر روند كارهاي جاري بلكه بصورت طرح تهيه صنعت حياتي است پس از اينرو استانداردهاي مربوطه نه د

مي شوند و امور آب وزارت نيرو با توجه به مسئوليت خود در زمينه صنعت آب، انجام اين مهم را بعهده گرفته  

 . است

 
نظر به لزوم توافق كليه بخشهاي سهيم در صنعت، استانداردها پس از بحث و بررسي با شركت كارشناسان 

“ طرح تهيه استانداردهاي صنعت آب كشور”از اينرو مبناي تشكيالتي . ين مي گردندبخشهاي مربوط به تدو

اصلي ترين كميته  فني  . كميته هاي فني است كه با شركت فعال كليه بخشهاي سهيم در اين صنعت تشكيل مي گردد

دهاي صنعت آب طرح تحت عنوان كميته مديريت آب فعاليت دارد كه تمامي فعاليتهاي مربوط به تهيه استاندار

البته اين كميته قسمتي از دامنه كار را راساً و بخشي را كه شامل  . كشور در دامنه كار آن پيش بيني شده است

بقيه اقدامات مديريت آب در چهار جنبه كلي سدسازي، آبياري و زهكشي، مهندسي رودخانه و كنترل سيالب و 

 زمينه مطالعات، طراحي، ساخت، بهره برداري و آب و فاضالب شهري است از طريق چهار كميته اصلي در  

در اين موارد كميته مديريت آب فقط وظيفة هماهنگي را به عهده  . نگهداري از پروژه ها به انجام خواهد رساند 

 كميته فني ديگر در ارائه خدمات كارشناسي تخصصي به چهار كميته اصلي در تدوين استانداردها ١٨داشته و 

 . همكاري دارند

 
راي جامعيت و مقبوليت بيشتر استانداردها توجه به همة تجربه ها و نظرات فني و علمي، پيش نويس استاندارد ب

براي نظر خواهي منتشر شده و نظرات واصله پس از بررسي در كميتة فني مربوطه در نسخه نهائي منظور خواهد   

 . شد

 
يندهاي هيدرولوژيك مورد بحث و بررسي قرار  در نشريه حاضر پديده نفوذ آب درخاك و نقش آن در ديگر فرآ

 . گرفته است

 
بعد از ) رواناب وسيالب(همانطوريكه مي دانيم نفوذ آب در خاك از يكسو بر حجم و شدت جريانهاي سطحي 

بارندگيها و از سوي ديگر بر مقدار رطوبت خاك و ميزان ذخاير آب زيرزميني و از آن طريق جريان پايه 

عي دارد و از همين روست كه شناخت اين پديده مهم هيدرولوژيك ـ خاكشناسي و عوامل  رودخانه ها اثر قط 

 . موثر بر آن در بررسي عملكرد ساالنه حوزه هاي آبخيز و محاسبه بيالن آبي آنها از اهميت زيادي برخوردار است

 



خاك در مجموعه در طول چند دهه گذشته مطالعات بسياري در زمينه شناخت نقش كمي پديده نفوذ آب در 

واكنشهاي هيدرولوژيك حوزه هاي آبخيز و توليد آبي آنها صورت گرفته است كه از نتايج برخي از آنها در اين  

مقاله بحث شده و روشهايي نيز براي بررسي و ارزيابي شدت نفوذ آب در خاكهاي مختلف و عوامل مؤثر آن   

 .شرايط خاص آبخيزهاي كشورمان باشدارائه و سعي شده است روشهاي ارائه شده در انطباق با 

 
اميد است . در تهيه و تدوين نشريه از منابع بسياري استفاده شده كه فهرست برخي از آنها در پايان آمده است

 . كارشناسان فن با اظهار نظرهاي سازندة خود در تكميل آن مشاركت نمايند
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 ١

 مقدمه   ‐١
 

آن را رطوبت خاك تشكيل %  ١از مجموع آبهاي شيرين كره زمين را آبهاي زيرزميني و تنها كمتر از % ٢٠بيش از 

راي چنان اهميتي است كه زندگي تقريباً تمامي انواع گياهان و هزاران مي دهد معهذا همين مقدار كم رطوبت دا

 . نوع موجودات خاكزي بستگي كامل به آنها دارد

 
منبع رطوبت خاك همچنين كليه آبهاي زير زميني و نتيجتاً جريان پايه رودخانه ها آبي است كه از طريق نفوذ 

 .  مهمترين منبع تامين آب براي زندگي گياهان استباران وارد خاك مي شود و رطوبت خاك نيز بنوبه خود

 
هنگامي كه باران به سطح خاك مي رسد بخشي از آن تبخير شده و بخش ديگر ضمن پر كردن ناهمواريهاي 

در صورتي كه شدت بارندگي بيش از ظرفيت نفوذپذيري خاك باشد جريان . سطحي زمين در خاك نفوذ مي كند

 . يد بوجود مي آ١سطحي يا رواناب

 
HORTON) يكي از محققيني است كه نقش نفوذ آب در خاك در سيكل هيدرولوژي را به كمك ) ١٩٩٣

 و حركت آن در ٢تحقيقات گسترده خود نشان داده است وي نفوذ آب از سطح به درون خاك را نفوذ سطحي

ه يكديگرند، به طوري  نام نهاده است آبگذري سطحي و عمقي دو فرايند وابسته ب٣درون خاك را آبگذاري عمقي

كه بدون نفوذ سطحي آبگذري عمقي صورت نمي گيرد و همچنين در صورتي كه آب نفوذ كرده در خاك با عمل 

 . آبگذري از منطقه خاك خارج نشود، بزود خاك به صورت اشباع درآمده و عمل نفوذ سطحي متوقف مي شود

 
طح و اليه هاي بالفاصله زير آن و همچنين نيروي ورود آب در خاك عمدتاً تحت تاثير اختالف فشار رطوبت س

در مجموع . ثقل انجام مي گيرد ولي حركت آب در درون خاك حاصل پتانسيل دو نيروي موئينه اي و ثقلي است 

وقتي پتانسيل موئينه اي و ثقلي مثبت باشد آب به درون خاك نفوذ مي كند در غير اين صورت فرآيند نفوذ آب   

 خاك   ٤مهمترين عاملي كه موجب منفي شدن نيروي جذب مي گردد حالت آبگريزي. ددر خاك متوقف مي شو

اشباع خاك از آب ) ١٩٦٤ (Grayبه عالوه بگفته . است كه عدم جذب آب را به وسيله ذرات خاك به دنبال دارد

و همچنين انجماد آن در درون خلل و فرج خاك كه موجب مسدود شدن خلل و فرج خاك مي شود موجب   

 .  نفوذ آب در خاك مي شودتوقف

 
خاك نقش عمده اي در ميزان رواناب سطحي و زمان تاخير حوزه هاي دارد اين عوامل نيز بنوبه خود اهميت 

 . بسياري در طراحي كالورتها، پلها، سدها و بندها و ساير انبيه هاي فني مرتبط با حفاظت آب و خاك را دارند

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Surface runoff 
2- Infiltration 
3- Percolation 
4- Water Repellent 



 

 ٢

 زياد در تخريب خاك سطحي و شسته شدن مواد آلي آن دارد از اينرو از آنجا كه جريان آب در سطح خاك توان

 . كارشناسان اهميت خاصي براي افزايش نفوذ آب در خاك و نتيجتاً كاهش جريان سطحي قائل هستند

 
  رابطه آب و خاك ‐٢
 
  حركت آب در خاك ١‐٢
 

 توانند مقادير معتنابهي آب را در خود خاكها بسته به نوع خود و ميزان توسعه و تكامل انجام گرفته در آنها مي

همچنين در بيشتر خاكها بخشي از رطوبت نفوذ يافته در . نگهداشته و آن را به تدريج دراختيار گياهان قرار دهند 

 . خاك از طريق مجاري بزرگ آن به طبقات زيرين رفته و منابع آبهاي زيرزميني را بوجود مي آورند

 
ر هر زمان از يك طرف به نوع خاك و ميزان خلل و فرج آن و نوع بهره برداري ميزان رطوبت موجود در خاك د

 . از آن و پوشش گياهي و از طرف ديگر به مقدار و نوع بارندگي بستگي دارد

 
 به آن قسمت از حجم هرخاك گفته مي شود كه به وسيله مواد جامد اشغال نشده و مي تواند تا ١خلل و فرج خاك

خلل و فرج در واقع فضاهاي خالي بين ذرات خاك است كه . لي آن را شامل شود درصد حجم ك٦٠حدود 

 . و بخش ديگر به وسيله هوا اشغال شده است) رطوبت خاك(بخشي از آن به وسيله آب 

 
هر قدر بافت خاك ريزتر  . ظرفيت نگهداري آب در خاك قبل از هر چيز به بافت و ساختمان آن بستگي دارد 

 آب و در نتيجه مقدار آبي كه مي تواند در خود نگاهدارد بيشتر است و بر عكس در  باشد ظرفيت نگهداري

 . خاكهاي با بافت درشت ميزان ظرفيت نگهداري و مقدار آب نگهداري شده كمتر است

 
در هر نوع خاك هر قدر تعداد ذرات آن در يك حجم معين خاك بيشتر باشد ميزان خلل و فرج آن نيز بيشتر 

 تعداد ذرات خاك خود ارتباط معكوس با قطر آنها دارد بطوريكه باكاهش قطر ذرات به تعداد از طرفي. است

ذرات به سرعت و به نسبت تصاعدي افزوده مي شود به نحوي كه اگر خاكي از ذراتي به قطر يك سانتيمتر  

همين خاك از ذراتي تشكيل شود در هر سانتيمتر مكعب آن تنها ذره مي تواند وجود داشته باشد در حاليكه اگر 

ذره ) ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١( سانتيمتر تشكيل شود در هر سانتيمتر مكعب آن نزديك به يك ميليارد ١٠٠/١به قطر 

 . وجود خواهد داشت

 
 ) ١جدول شماره (بديهي است كه فضاي خالي بين يك ميليارد ذره خاك بسيار بيشتر از يك ذره تنها است 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Porosity  



 

 ٣

 اد وسطح ذرات خاكنسبت قطر به تعد: ١جدول شماره 

سطح ذرات به سانتيمتر 

 مربع 

تعداد ذرات در يك سانتيمتر 

 مكعب از خاك 

 قطر ذرات 

١ ١ ١٤/٣ 

٦٤ ٥٦/١٢ 

4

1
 

٤٠٩٦ ٢٣/٥٠ 

16

1
 

١٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ٣١٤٠ 

1000

1
 

 
و ماده تشكيل دهنده بسياري از خاكها در طبيعت ذراتي هستند با قطر  يعني د٢ و رس ١همانطور كه مي دانيم  الي

 ميليمتر و از همين رو خاكهاي تشكيل شده از الي و رس داراي بافت ريز و 0.002 و 0.02به ترتيب كمتر از 

خلل و فرج خاكها بسته به قطر داخلي آنها به دو دسته  . درصد بزرگي از خلل و فرج در كل حجم خود هستند

در خلل و فرج بزرگ خاكها، حركت آب عمدتاً بر اثر . لل و فرج بزرگ و خلل و فرج كوچك تقسيم مي شوندخ

نيروي ثقل و در جهت پايين انجام مي گيرد در حالي كه در خلل و فرج كوچك، حركت آب براثر نيروي  

 . موئينه اي به هر جهت حتي جهت مخالف نيروي ثقل انجام مي شود

 :  رطوبت خاك ٢‐٢
 

رطوبت خاك آن بخش از بارندگي يا آب آبياري است كه با نفوذ سطحي وارد خاك مي شود و در اليه هاي 

عمق اليه ريشه دواني گياهان در خاك بسته به نوع خاك و نوع گياه از چند  . سطحي خاك نگهداري مي شود

ت ريشه هاي سطحي و گياهان بوته اي و به عنوان مثال گياهان خانواده غال. سانتيمتر تا چند متر را شامل مي شود 

از طرفي گسترش سطحي و يا عمقي ريشه گياهان عالوه بر خصوصيات   . اغلب درختان ريشه هاي عميق دارند

هر قدر رطوبت قابل استفاده خاك كمتر باشد  . نژادي ارتباط مستقيم به ميزان رطوبت قابل دسترس در خاك دارد

. و بر عكس در مناطق حجم منطقه  ريشه دواني محدود مي شود. ايش مي يابدحجم منطقه ريشه دواني گياهان افز

 : بطور كلي منطقه ريشه دواني گياهان به چند حالت زير ديده مي شود

 
 ١ رطوبت اشباع ١‐٢‐٢
 

پس از مدتي، از آب اشباع شده و . در صورتي كه خاك مدت طوالني در معرض بارندگي و يا آبياري واقع شود 

دامه بارندگي يا آبياري نفوذ آب در خاك ثابت مي ماند اين مقدار برابر ميزان آبي است كه از خلل و در صورت ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Silt 
2- Clay 
1- Saturation moisture 



 

 ٤

درحالت اشباع تقريباً هيچ هوايي در خاك وجود نداشته و تمام  . فرج بزرگ تحت تأثير نيروي ثقل خارج مي شود

 هوا در خاك قادر به تحمل حالت بسياري از گياهان به دليل عدم وجود. خلل و فرج خاك پر از آب مي شود 

در صورتي كه  . اشباع براي مدت طوالني نيستند و اكثراً  بعد از چند روز براثر پژمرده شده و از بين مي روند

 . بعضي ديگر مانند ني بيد و برنج قادر به تحمل حالت اشباع خاك از آب، براي مدت طوالني هستند

 
 همچنين پاره اي از Phreatophtes و Riparianست از جمله گياهان گياهان آبدو) ١٩٨٥ (Robinsonبه گفته 

 كه قادر به گسترش ريشه هاي خود تا سطح سفره هاي   (Haloxylon)گياهان مناطق خشك و نيمه خشك نظير تاغ  

اين گياهان كه اغلب  . روئين آبهاي زيرزميني و سطح آب دائمي هستند قادر به تحمل حالت اشباع خاك نيستند

دارند هواي الزم را از اليه هاي روئين خاك و در )  متر عمق١٠ تا ١٥پاره اي اوقات از ( هاي بسيار طويل ريشه

 . بدست مي آورند) اليه تهويه(فاصله سطح زمين تا سطح سفره آب زيرزميني 

 
 ٢ظرفيت مزرعه  ٢‐٢‐٢
 

وز از قطع باران يا آبياري باقي  ر٤ يا ٣ظرفيت مزرعه ميزان رطوبتي است كه در خاك اشباع شده از آب پس از

درحالت ظرفيت مزرعه خلل و فرج بزرگ خاك فاقد آب هستند و آب موجود در اين منافذ بتدريج و   . مي مانند

براثر نيروي ثقل از آنها تخليه شده اند در حالي كه هنوز درخلل و فرج كوچك خاك آب وجود دارد به گفته 

Doneen) الت ظرفيت مزرعه بهترين و مناسبترين ميزان رطوبت براي رشد و  مقدار رطوبت خاك در ح) ١٩٧٢

 . فعاليت انواع گياهان است

 
هر قدر . ميزان آبي كه در حالت ظرفيت مزرعه در خاك وجود دارد قبل از هر چيز به بافت خاك بستگي دارد

. ت ديگر بيشتر استبافت خاك ريزتر باشد ميزان رطوبت موجود در خاك در حالت رطوبت مزرعه و كليه حاال

بعنوان مثال در حالت رطوبت مزرعه در صورتيكه آب كافي به خاك برسد، يك متر مكعب از يك خاك شني 

 .  ليتر مي تواند در خود نگاهدارد٤٠٠ ليتر و خاك رسي حدود ٢٧٠ ليتر، خاك لومي حدود ١٣٥حدود 

 
Colman) اتمسفر ٦/٠ تا ١/٠ خودداري مكشي برابر نشان داده است كه رطوبت مزرعه در حداكثر ميزان) ١٩١٤ 

است و بطور متوسط در خاكهاي مختلف مي توان آن را برابر 
3
1

فشار رطوبت مزرعه در .  اتمسفر در نظر گرفت

 .  اتمسفر است٤/٠ و در خاكهاي رسي و لومي حدتود ١/٠خاكهاي شني حدود 

 
 تا قبل از رسيدن به حالت رطوبت مزرعه تحت تاثير نيروي موئينه اي همانطور كه مي دانيم حركت آب در خاك

نيروي موئينه اي عمدتاً از   . و در تمامي جهات واقع در راستاي اختالف فشار رطوبت بين دو نقطه انجام مي گيرد  

و نيروي كشش سطحي مولكولهاي خاك نسبت به آب و همچنين مولكولهاي آب نسبت به يكديگر انجام مي گيرد  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2- Field capacity 



 

 ٥

از طرفي سطحي ذرات خاك نيز با تعداد آن در خاك و در واحد . با افزايش سطح ذرات خاك افزايش مي يابد

حجم ارتباط مستقيم دارد، معني كه هر قدر بافت خاك ريزتر باشد تعداد ذرات در واحد حجم خاك بيشتر و به 

مجموع ( با افزايش سطح كلي خاك بديهي است كه) ١جدول شماره (همراه آن سطح كلي ذرات نيز بيشتر است 

سطح و نيروي جذب آب بيشتر مي شود و از اينرو خاكهاي با بافت ريزتر خاكهاي رسي     ) سطح ذرات خاك

 . عالوه بر وجود خلل و فرج بيشتر سطح زيادتري را هم جذب و نگاهداري آب دارند

 

 
 )برحسب لگاريتم(فشار مؤيينه اي

 صورت تابعي از فشار موئينه ايميزان رطوبت خاك ب: ١شكل شماره 

 
  ١رطوبت نقطه پژمردگي  ٣‐٢‐٢
 

وقتي رطوبت خاك براثر جذب گياهان يا تبخير به حدي كاهش يابد كه ديگر گياهان قادر به جذب رطوبت 

باقيمانده نباشند مقدار رطوبت موجود در خاك را رطوبت پژمردگ، گياهان بتدريج پژمرده شده و در صورت 

ميزان رطوبت خاك در پژمردگي . اك به پژمردگي دائمي و باالخره به مرگ دچار خواهند شدادامه خشكي خ

به طور كلي خاكهاي با بافت ريزتر مانند حالت رطوبت  . گياهان به نوع خاك و همچنين نوع گياه بستگي دارد 

اگردرصد معيني از مزرعه داراي رطوبت پژمردگي بيشتري از خاكهاي با بافت درشت تر هستند به عبارت ديگر 

رطوبت در يك خاك با بافت ريز، نقطه شروع پژمردگي براي گونه معيني از گياه باشد، خاكهاي با بافت درشت 

آزمايشهاي انجام شده بر روي . مقدار كمتري رطوبت نقطه شروع پژمردگي براي همان گونه گياه خواهد بود

 ١٥اك در نقطه پژمردگي به طور متوسط حدود خاكهاي گوناگون نشان داده شده است كه فشار رطوبت خ

اتمسفر است به عبارت ديگر در رطوبت برابر نقطه پژمردگي براي اينكه گياهان بتوانند رطوبت خاك را جذب  

مي گويد از نقطه پژمردگي به بعد ) ١٩٧٢ (Doneen.  اتمسفر اعمال كنند١٥كنند بايد نيروي مكش بيشتر از 

از رطوبت خاك، فشار جذب سطحي را چندين برابر افزايش مي دهد به طوري كه خارج كردن درصد معيني آب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Wilting Point  



 

 ٦

 اتمسفر يا بيشتر ٣٠ تا يك درصد كمتر از نقطه پژمردگي فشار جذب سطحي به ٥/٠با كاهش خاك به ميزان  

 . افزايش مي يابد

 كه درصد رطوبت بر روي گياهان بسياري نشان داده شده است) ١٩٦٨ (Childsبررسيهاي انجام گرفته توسط 

 گونه گياه به ٢٤خاك در نقطه شروع پژمردگي براي اكثر گياهان مشابه بوده، و در يك خاك رسي براي حدود   

 ) ٢جدول شماره ( درصد وزن خشك خاك است ١٤طور متوسط نزديك به 

 
 درصد رطوبت پژمردگي براي گونه هاي مختلف گياه: ٢جدول شماره 

 گياه  تعداد آزمايش  درصد پژمردگي

 خردل  ٢٢ ٨/١٣

 اسفناج  ١٣ ٧/١٣

 جارو  ٢٤ ٢/١٤

 گندم  ٢٥ ٦/١٣

 كاهو ١٩ ٦/١٤

 شنبليله  ٢٤ ٩/١٤

 لوبيا چيتي  ١٣ ٧/١٤

 كاهوي وحشي ١٩ ٣/١٤

 سويا ٢٠ ٠/١٤

 ذرت وحشي ٢٤ ٠/١٥

 سلمه تره ٢٤ ٥/١٤

 مالد ٢٢ ٤/١٣

 يتونيا ٢٥ ٥/١٣

 سالويا ١٣ ٤/١٤

 فلفل ٢٥ ٥/١٤

 يونجه ٢٥ ٠/١٣

 باميا ٢٢ ٧/١٤

 كرفس ٢١ ٦/١٣

 لوبيا ١٣ ٩/١٤

 آفتابگردان ٥٤ ٠/١٤

 
 ٢٠همانطور كه در جدول فوق ديده مي شود اختالف بين حداكثر و حداقل ميزان رطوبت خاك براي پژمردگي 

 گونه 

 



 

 ٧

عكس العمل به عبارت ديگر وقتي رطوبت خاك تا حد معين كاهش مي يابد .  درصد است٢گياهي كمتر از 

 . گياهان يك منطقه تقريباً مشابه است

 
 ١رطوبت غشائي   ٤‐٢‐٢
 

به )  اتمسفر٢٠بيش از (رطوبت غشائي ورقه نازكي از رطوبت خاك است كه با نيروي جذب سطحي بسيار زياد 

ات  رطوبت غشائي نزديكترين اليه هاي آب دور ذر . خاك چسبيده است و كمتر گياهي قادر به جذب آن مي باشد

 را شامل   ٣ و بخشي از رطوبت جذب مولكولهاي آب به آب٢خاك و عمدتاً رطوبت جذب سطحي خاك به آب

 . مي شود

 

 
 
 
 

 شماتيك نشاندهندة ضخامت آب بدور ذره خاك براثراعمال نيروهاي مختلف: ٢شكل شماره 

 
 درصد رطوبت ٢٠با با كاهش ميزان رطوبت خاك، مكش رطوبت به سرعت افزايش مي يابد به طوري كه خاك 

 درصد كاهش يابد مقدار آن بيش از ١٠ سانتيمتر آب بوده و چنانچه رطوبت خاك به ١٥٠داراي مكش معادل 

 ). ٣شكل شماره . ( سانتيمتر آب مي رسد٢٠٠٠

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Hygroscopic moisture 
2- Adhesion 
3- Cohesion 



 

 ٨

 
 منحني نشان دهنده فشار رطوبت در سه نوع خاك معرف شامل شني، شني لومي، سيلتي لومي: ٣شكل شماره 

 اتمسفر بدور ذرات ١٠٠٠٠ آب با فشاري بيش از (Film)انجام شده نشان داده است كه اولين اليه تحقيقات 

   شكل (اين اليه به حالت بخار يا جامد وجود دارد ) ١٩٥٨( و همكاران Bradyخاك چسبيده است و بگفته 

 
 نشاندهنده فشار نگهداري و ضخامت اليه آب: ٤شكل شماره 



 

 ٩

 ١تفاده رطوبت قابل اس   ٥‐٢‐٢
 

به عبارت ديگر قابل استفاده بودن به آن مقدار از رطوبت خاك گفته مي شود كه مي تواند به وسيله گياهان جذب  

شود و همانطوريكه در بخشهاي پشين گفته شد رطوبتي است كه در فاصله نقطه ظرفيت و نقطه پژمردگي در 

 ) ٥شكل شماره (خاك وجود دارد 

 

 رطوبت در بافت هاي مختلف خاكادیر نسبی نمایش مق : ۵شکل شماره  

 

به عبارت ديگر رطوبت قابل استفاده رطوبتي است كه با نيروي مكش 
3
1

 اتمسفر در بيشترين حد خود تا حدود 

 .  اتمسفر در كمترين مقدار خود در خاك وجود دارد١٥

 
نظير خاكهاي رسي و (خاكهاي با بافت ريزتر .  داردمقدار رطوبت قابل استفاده ارتباط مستقيم با بافت خاك

همانطور كه داراي رطوبت مزرعه و رطوبت پژمردگي بيشتري از خاكهاي با بافت درشت هستند رطوبت ) لومي

 ) ٣جدول شماره (قابل استفاده آنها نيز بيشتر است 

 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Available moisture 



 

 ١٠

 نميزان آب قابل استفاده گروههاي خاك با بافت گوناگو: ٣جدول شماره 

  سانتيمتر عمق خاك٣٠ارتفاع آب به سانتيمتر در 

 نقطه پژمردگي ظرفيت مزرعه
 بافت خاك

 شماره

 رديف

 ١ شن درشت  ٠/١ ٠/٢

 ٢ لومي شن تا شن درشت  ٠/٢ ٥/٢

 ٣ شن نرم لومي تا شن لومي  ٥/٢ ٠/٤

 ٤ سيلت لوم تا شن نرم لومي  ٠/٤ ٥/٥

 ٥ رس و رس لومي  ٥/٤ ٠/٦

 
 مقدار ظرفيت مزرعه، نقطه پژمردگي و رطوبت قابل استفاده تعدادي از خاكها نشان داده شده  ٤ه در جدول شمار

 . است

ميزان رطوبت 

قابل استفاده بر 

حسب سانتيمتر 

 سانتيمتر ٣٠در 

 عمق خاك

نسبت رطوبت 

مزرعه رطوبت 

 پژمردگي
FC 

PWP 

رطوبت 

 پژمردگي
(PWP) 

% 

 رطوبت مزرعه
(FC) 

% 

 نوع خاك منطقه

 شن نرم  كاليفرنيا  ٢٩/٣ ٣٣/١ ٤٧/٢ ٨٦/٠

 شن  آريزونا  ٧٩/٤ ١٧/٣ ٥١/١ ٦٦/٠

 شن لومي  كاليفرنيا  ٦٩/٩ ١٧/٤ ١٧/٢ ٠٣/٢

 شن لومي  كاليفرنيا  ٠٩/١١ ٠٨/٣ ٦٠/٣ ٣١/٣

 شن نرم ـ لومي  كاليفرنيا  ٨٠/١٦ ٩٣/٨ ٨٨/١ ٢٠/٣

 سيلت لوم  نيومكزيكو  ٢٨/١٧ ٢٣/٨ ١٠/٢ ٧٦/٣

 شن لومي  اورگون  ٧٩/١٨ ٦١/٦ ٨٥/٢ ٠٦/٥

 سيلت رس لوم  نيويورك  ٧٠/٢١ ٠٢/٥ ٣٥/٤ ٩٣/٦

 سيلت لوم  اوهايو ٣٦/٢٣ ١٢/٦ ٨٢/٣ ٣٥/٧

 رس لومي  اوهايو ٥١/٢٤ ٥٥/١١ ١٢/٢ ٠٢/٥

 رس  كاليفرنيا  ٣٣/٢٧ ٥٣/١٢ ١٨/٢ ٠٠/٦

سيلت رسي لومي  كاليفرنيا  ٣٣/٢٨ ٤٩/١٢ ٢٦/٢ ٤٣/٦

 رس  نيومكزيكو  ٤٢/٣٠ ٠٠/١٦ ٩١/١ ٠٠/٦

 رس لومي  كاليفرنيا  ١٢/٣١ ٧٠/٢٥ ٢١/١ ٨١/١

 لوم  اورگون  ٩٠/٣٧ ٠٣/١٩ ٩٩/١ ٨٢/٧



 

 ١١

 
Doneen) معتقد است كه بر خالف آنچه تصور شده افزايش مواد آلي خاك تا حد كود دادن معمول در ) ١٩٧٢

 تن كود دامي درهكتار به ١٧٠افزايش به عنوان مثال . مزارع تاثير زيادي بر روي آب قابل استفاده خاك ندارد

 سانتيمتر قدرت نگاهداري رطوبت و ميزان رطوبت قابل استفاده خاك را به ٣٠خاك و مخلوط كردن آن تا عمق 

مقدار بسيار كمي افزايش داده است به طوري كه در عمل نمي توان آن را يك تغيير معني دار در ظرفيت نگهداري  

 تن كود دامي در هكتار در ظرفيت نگهداري ٧٠ نتيجه افزايش ٥ر جدول شماره رطوبت به وسيله خاك دانست د

همانطور كه در اين جدول ديده مي شود تفاوت حاصل در ظرفيت . رطوبت چند نوع خاك نشان داده شده است

 . نگهداري رطوبت خاك بر اثر افزايش كود چندان معني  دار نيست

 
 يش ظرفيت نگهداري رطوبت خاك ـ نقش كود دامي در افزا٥جدول شماره 

رطوبت قابل استفاده  رطوبت پژمردگي رطوبت مزرعه

 با كود بي كود با كود بي كود با كود بي كود
 نوع خاك

 شن نرم  ٥/١ ٠/١ ٧/٣ ٢/٣ ٢/٢ ٢/٢

 شن لومي  ٠/٣ ٩/٢ ٧/٩ ٥/٩ ٧/٦ ٦/٦

 سيلت لومي  ٦/٧ ٥/٧ ١/١٦ ١/١٦ ٣/٨ ٦/٨

 لوم  ٨/٩ ٣/١٠ ٧/٢١ ٧/٢١ ١/١١ ٤/١١

 رس ٢/١٤ ٤/١٣ ٣/٢٩ ٤/٢٨ ١/١٥ ٠/١٥

 
به طور كلي ميزان رطوبت قابل استفاده خاكها مهمترين عامل تعيين كننده درصد موفقيت استقرار گياه در يك   

در حوزه هاي آبخيز با افزايش نفوذ آب در خاك و كاهش جريان سطحي به كمك تكنيكهاي مناسب . منطقه است

بايد به خاطر داشت در شرايط مشابه با درشت تر شدن بافت خاك از ميزان .  افزايش دارمي توان رطوبت خاك را

به عنوان مثال در آزمايشهائي كه در آمريكا انجام گرفته است معلوم است . رطوبت قابل استفاده آن كاسته مي شود

ر اوليه عمق خاك است در  سانتيمت٣٠ سانتيمتر در ٦٦/٠گرديد كه ميزان رطوبت قابل استفاده خاك شني حدود 

افزايش ذخيره رطوبت خاك به .  سانتيمتر است٨٢/٧حاليكه مقدار رطوبت قابل استفاده خاك لومي حدود 

خصصو در توسعه و گسترش جوامع گياهي مرتعي در حوزه هاي خشك و نيمه خشك مي توان نقش مهمي در 

 و نيمه خشك غرب آمريكا و همينطور استراليا با در بسياري از مناطق خشك. افزايش  توليدات دامي داشته باشد

 حذف گياهان آبدوست باريشه هاي عميق  ٢ و چاله و ١استفاده از روشهاي مكانيكي نسبتاً آسان ازجمله ايجاد شيار

 ١٠٠در پاره اي مناطق و ايومينگ تا  (نه فقط توانسته اند توليد علوفه منطقه را به ميزان زيادي افزايش دهند 

 . كه توليد آبي حوزه را نيز افزايش داده اندبل) درصد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Furrowing 
2- Pitting  



 

 ١٢

  فرايند نفوذ و حركت آب در خاك ‐٣
 
  نفوذ سطحي  ١‐٣
 

 نشان داده شده است عوامل بسياري در شدت نفوذ آب در خاك دخالت دارند،  ٦همانطور كه در شكل شماره 

 آن باشد، نفوذ آب به داخل خاك انجام  زماني كه برآيند نيروهاي موثر در نفوذ بزرگتر از نيروهاي مقاوم در برابر   

بطور كلي آب تحت نيروي مكش موئينه اي جذب ذرات خاك مي گردد همچنين برآيند اين نيرو و نيروي  . مي گيرد

 . ثقل برحسب نفوذ آب به داخل خاك مي گردد

 
 

 [Gray , Norm , Murray  (1969)]  عوامل موثر در شدت نفوذ آب در خاك – ٦شكل 



 

 ١٣

ذرات خاك به جاي جذب آب آن را دفع نمايد، در اينصورت برآيند نيروي موثر منفي مي باشد يعني چنانچه 

فشار نيروي مقاوم از مجموع كشش سطحي و نيروي مكش موئينه اي و ثقلي بيشتر بوده و در نتيجه آب در خاك  

 خلل و فرج سطحي خاك نفوذ نمي يابد از عوامل ديگر عدم نفوذ آب در خاك، يخ زدگي خاك است كه چنانچه

 ). ١٩٦٩( و همكاران Gray. نيز از يخ پوشيده شده باشد آب بدرون خاك نفوذ نخواهد كرد

 
چنانچه خاك خشك در معرض باران قرار گيرد، اولين قطرات آن تحت تاثير نيروي موئينه اي به سرعت جذب  

در نتيجه شيب مكش . ح خاك افزايش مي يابدفاصله جبهه رطوبتي از سط. چنانچه اين فرايند ادامه يابد. مي گردد

همزمان با كاهش ميزان خلل و فرج كوچك خاك در اثر نفوذ آب در آن و يا جابجائي  . موئينه اي كاهش مي يابد

ذرات خاك، از شدت نفوذ در خاك نيز كاسته مي شود كه در صورت ادامه بارندگي يا آبياري، آب مازاد درسطح 

بخشي از آن از طريق خلل و فرج بزرگ خاك با عماق زمين جريان يابد و بخش  زمين جمع شده و ممكنست 

 نشان داده ٧همانطور كه در شكل شماره  . ديگر در صورت وجود شيب سطحي، جرياي سطحي را تشكيل دهد

شده است شدت نفوذ درخاكها با هر ميزان پوشش گياهي نيز با زمان كاهش مي يابد، اما نفوذپذيري ثابت خاكها  

با افزايش درصد پوشش گياهي افزايش مي يابد به طوري كه نسبت به حداقل ظرفيت ) حداقل نفوذپذيري(

 درصد پوشش تاجي كمتر از  ٥نفوذپذيري در خاكها با 
3
1

 درصد پوشش تاجي ٣٥ نفوذپذيري در همان خاك با 

 در صورتي كه تخليه آب از خاك به خوبي صورت گيرد اگر شدت باران متغير و يا باران متناوب باشد . مي  باشد

 . نفوذپذيري افزايش مي يابد

 
 

.   يوتا Sevier lake تراكم پوشش گياهي منطقه ٤ميانگين سرعت نفوذ آب در خاك آهكي با : ٧شكل شماره 

Wood Ward)۱۹۴۳( 

 
 طبيعي نفوذ مي كند، مقدار وقتي آب در خاكي با خشكي يكنواخت اوليه تحت شرايط) ١٩٦١ (Taylorبه عقيده 

 . آب، كه مي يابد درخاكي با گستردگي نامحدود نفوذ يابد متناسب بافرمول نهائي زير مي باشد

 
)١   (               aCtQ = 



 

 ١٤

 : كه در آن

=Q مقدار آب تجمعي نفوذ كرده در طول زمان (t) برحسب ميليمتر  

=Cتقيم با زمان دارد ضريبي كه مقدار آن نسبت مس . 

=aضريبي كه بستگي به نوع خاك دارد  . 

=t زمان برحسب دقيقه  

 به صورت تجمعي محاسبه مي گردد و عبارت است از مجموع مقدار آب نفوذ كرده در Qبايد توجه نمود كه 

 حدود aاگر خاك همگن باشد ضريب . خاك در طول يك زمان داده شده
2
به هر حال چنانچه خاك . اشد مي ب1

 تغيير خواهد نمود و Cدر برابر آب عكس العمل نشان دهد و سبب تورم و يا تغيير اندازه آن گردد، ضريب 

.  براي چهار نوع خاك مختلف متفاوت مي  باشد(a) مالحظه مي گردد شيب خط ٨همانطور كه در شكل 

 متخير ٨/٠ تا ١/٠ بين a نشان داده است كه ضريب آزمايشهاي انجام شده در مزرعه بر روي خاكهاي مختلف  

 ).١٩٦١ (Toylor. مي باشد

 
 

 Taylor نمايش مقدار تجمعي نفوذ آب در خـاكهـاي مختلف روي محور مختصـات لگـاريتمي  : ٨شكل شماره 

)١٩٦١( 

 



 

 ١٥

ذ به علت در خاكهاي رسي آب ابتدا بسرعت در خاك نفوذ مي كند اما بعد از گذشت مدت كوتاهي، شدت نفو  

 . جذب رطوبت و تورم ذرات رسي به سرعت كاهش مي يابد

خاك رسي لومي در تمام مدت زمان داراي ظرفيت نفوذ كمتري نسبت به ساير خاكها مي  باشد در حالي كه 

خاكهاي سيلت ـ لومي در آغاز داراي ظرفيت نفوذ متوسطي بوده اما اين ظرفيت را به خوبي حفظ مي نمايد  

 ديده مي شود، بيشترين شدت جذب آب به وسيله خاكهاي شني ـ سيلت ـ لومي بوده  ۹ل شماره چنانچه در شك

 . و كمترين مقدار آن مربوط به خاكهاي رسي است

، اختالف ظرفيت نفوذ در خاكهاي مختلف كامالً )٩شكل (با ترسيم داده هاي شدت نفوذپذيري نسبت به زمان  

.  ده اختالف اساسي شدت نفوذپذيري خاكها در شرايط طبيعي مي باشد اين منحني ها نشان دهن. مشهود مي باشد

در صورتيكه خاكهاي . ظرفيت نفوذ خاكهاي شني ـ سيلت ـ لومي احتماالً قابليت جذب اكثر بارندگي ها را دارد

 دقيقه نفوذپذيري آنها به شدت  ٣٠ تا ٢٠رسي لومي يا رسي ممكنست حتي در يك باران ماليم بعد از گذشت 

در حال حاضر تالشهاي زيادي در ست انجام است تا شدت و ظرفيت نفوذ پذيري خاكها در   . ش مي يابدكاه

معتقد  ) ١٩٧٤ (Khanje و Morel و Seytouxهر چند . زمانهاي مختلف با كمك مدل هاي رياضي بيان شود 

لوژيست ها ارزش  هستند معادالت نفوذ كه اينك در دسترس مي باشند ساده و دقيق مي باشند و براي هيدرو

 . كاربردي الزم را دارند

 
  ـ نمايش تغييرات شدت نفوذپذيري برحسب زمان در خاكهاي مختلف٩شكل شماره 

 



 

 ١٦

 نفوذ عمقي   ‐٢‐٣
 

در حالتي كه سفره آب  ) تشكيل شده از سنگ مادري موجود(چگونگي حركت آب در يك خاك عميق همگن 

اگر ميزان .  نشان داده شده است١٠واني مي باشد در شكل شماره زيرزميني پائين تر از منطقه فعاليت ريشه د

زماني كه باران  . نزوالت جوي بيشتر از تبخير و تعرق باشد،  خاك زير منطقه فعاليت ريشه هرگز خشك نمي شود

يا آب ناشي از ذوب برق وارد خاك مي گردد، ابتدا كمبودهاي رطوبت خاك را كه در اثر تبخير و تعرق پيش 

بدرون  ) ١٠ در شكل شماره ٢ و ١منحني هاي شماره ( جبران مي كند سپس آب به صورت حبهه رطوبتي آمده

با ادامه نفوذ، رطوبت خاك به ظرفيت مزرعه مي رسد و از آنجا شيب . خاك خشك و نيمه خشك جريان مي يابد

 مي ماند، كه موجب حركت انرژي ايجاد شده، توسط نيورهاي موئينه اي تضعيف گرديده و تنها نيروي ثقل باقي

 . آب به طرف پائين مي شود

 
 

بعد از  ) ١(شروع باران بعد از يك دورة خشكي ) ٠(پروفيل توزيع رطوبت در يك خاك همگن : ١٠شكل شماره 

بعد از چند ساعت باران با شدتي برابر يا بيشتر از ظرفيت ) ٢(چند دقيقه باران با شدتي كمتر از ظرفيت نفوذ، 

 . بعد از مدت زيادي بدون باران) ٤(بعد از چند روز بدون باران، ) ٣(نفوذ 

 
زمانيكه باران متوقف مي شود، آب مازاد بر ظرفيت مزرعه در مدت زماني كوتاهي از اليه  بااليي خاك تخليه 

ه  نشان داده شد١٠ شكل ٣مي گردد، و پروفيل مقدار آب در خاك، تركيبي به خود مي گيرد كه در منحني شماره 

منحني (هر قدر روزهاي بي باران ادامه يابد، تبخير و تعريق رطوبت خاك منطقه ريشه را تخليه مي كند . است

 . و اين چرخه تكرار مي گردد) ١٠ شكل ٤شماره 

 



 

 ١٧

با حركت آب به سمت پائين نوسانات شديد مقدار آب در منطقه بالفاصله باالي جبهه رطوبتي كاهش مي يابد، 

حد واسط هرگز تا ميزان رطوبت مزرعه كاهش نخواهد يافت، بنابراين افزايش جزئي در مقدار  رطوبت اين منطقه 

آب در خاك براي بازيافت جريان نزولي آب كفايت مي نمايد آب در اين منطقه تا مدت زماني طوالني بعد از 

 . مي يابداينكه مقدار رطوبت منطقه فعاليت ريشه زير ظرفيت مزرعه قرار گرفته باشد نيز ادامه 

 
حركت آب را مي توان به عنوان سرعت جريان يا دبي يا  . اهميت نفوذ عمقي بيشتر مربوط به مقدار آن مي باشد

 سال پيش براي جريان اشباع در ١٣٥ ابتدا در حدود (Darcy)معادله دارسي . مقدار كميت حركت آب بيان نمود

براي اين منظور داشتن . ير اشباع نيز اصالح گرديد سال پيش براي جريان غ٥٠ماسه به كار گرفته شد و سپس 

.  و حداقل يكي از نيروهاي موثر آب مربوط به درجه اشباع الزم است  ٢ يا هدايت هيدروليكي ١ضريب انتقال

Corey و Nelson) معادله جريان عمودي آب براي حالت ماندگار غير اشباع را به صورت زير تدوين  ) ١٩٧٤

 . نموده اند

 dzdHKQ /)(θ= 
 : كه در آن

=Q ميزان نفوذ عمودي آب در يك خاك غير اشباع و تحت شرايط ماندگار واقع بين دو مقطع به فاصله z 

 
)(θK= هديات هيدروليكي غيراشباع كه بستگي به مقدار رطوبت خاك دارد . 

θ= ميزان رطوبت خاك  

dzdH  .  اختالف فشار رطوبت يا مجموع نيروي خالصي كه بر حركت آب موثر است/

=H فشار رطوبت  

=Z فاصله بين دو مقطع  

ميزان حركت  آب در خاكهاي اشباع يا نزديك به اشباع دهها يا حتي هزاران ميليمتر در روز مي باشد ولي، در 

ر در روز بوده به طوري كه گياهان قادر به جذب آب كافي   خاكها خشك بسيار اندك است و تا يك هزارم ميليمت 

 . نمي باشند

به طوري كه خاك .  همچنين اين مقدار براي خاكهاي با بافتهاي مختلف و ابعاد خلل و فرج آن متفاوت مي باشد  

 . با بافت درشت آب را خيلي سريعتر از خاك با بافت ريز انتقال مي دهد

 
 ت آب در خاك عوامل موثر درنفوذ و حرك  ‐٤
 

نفوذ آب در خاك از ضروريات استقرار و رشد گياهان و همچنين تداوم جريان رودخانه هاست بعالوه آب نفوذ  

 . كرده در خاك منبع تغذيه سفره هاي زيرزميني نيز بشمار مي آيد

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Transmissivity 
2- Hydraulic Conductivity 



 

 ١٨

برف در خاك  در مناطق با پوشش گياهي متراكم و خاك عميق تقريباً تمامي باران و همچنين آب حاصل از ذوب 

نفوذ مي كند، حتي در مناطق فاقد پوشش گياهي هم بسته به نوع خاك بيشتر مقدار باران از طريق نفوذ سطحي 

تنها در موارد يكه شدت باران بيشتر از  ظرفيت نفوذپذيري خاك باشد، مقدار باران مازاد بر . وارد خاك مي شود 

 . دظرفيت نفوذپذيري بصورت جريان سطحي حركت در مي آي

 
Hibert) اين  . مهمترين عامل حركت آب در خاك را اختالف فشار رطوبت بين دو نقطه از خاك مي داند ) ١٩٧٦

 . اختالف فشار نيروئي را پديد مي آورد كه به حركت آب در داخل خاك منجر مي شود

 
) خشك تر( فشار به طرف نقطه كم) مرطوب تر(حركت آب در خاك مثل همه پديده هاي طبيعت از نقطه پر فشار 

 . مي باشد و اين عمل آنقدر ادامه پيدا مي كند كه فشار دو نقطه برابر شود

 
اثر كليه عوامل محيطي و دروني خاك موجب پيدايش نيروئي مي شود كه ) ١٩٧٥ (cassidy و hjelmfeltبگفته 

رو در واقع همان  اين ني. همواره با نيروي ثقل سبب ورود آب در خاك و حركت آن در درون خاك مي شود

نيروي اختالف فشار رطوبت بين سطح خاك و اليه هاي بالفاصله زير آن و همچنين بين نقاط مختلف درون خاك   

 . است كه از يك طرف ورود آب در خاك و از طرف ديگر موجب حركت آن در درون خاك مي شود

 
د اما بدليل وجود نيروي موئينه اي كه قاعدتاً بالفاصله بعد از ورود آب در خاك عمل نفوذ عمقي آغاز مي شو

موجب حركت آب در خلل و فرج كوچك خاك و در جهات مختلف مي شود حركت عمقي آب در خاك تا قبل    

همانطور كه مي دانيم نيروي موئينه اي تنها وقتي زائل مي شود كه خلل و  . از زائل شدن اين نيرو آغاز نمي شود

 اين ترتيب بدرستي روشن نيست كه حركت عمقي آب در خاك و در   فرج كوچك خاك از آب پر شده باشد به

 . چه فاصله زماني از شروع نفوذ سطحي آب در خاك آغاز مي شود

 
اولين كسي است كه به اهميت فرآيند نفوذ آب در خاك و    ) ١٩٣٣ (hortonهمانطور كه در مقدمه  آمده است 

ه تحقيقات وسيعي انجام داده است به اعتقاد نامبرده نفوذ نقش آن در چرخه آب در طبيعت پي برده و در اين زمين

 ١.سطحي آب در خاك و حركت آن در درون خاك دو فرايند پيوسته بهم و مكمل يكديگرند

 
Wilson) معتقد است كه مقدارو شدت نفوذ آب در خاك قبل از هر چيز به درصد خلل و فرج خاك و     ) ١٩٨٣

 . ي داردبخصوص به ميزان رطوبت اوليه آن بستگ

 
هرقدر درصد خلل و فرج خاك بيشتر و اليه هاي دروني آن خشكتر باشند آب با شدت و مقدار بيشتري وارد 

خاك مي شود و بر عكس در خاك مرطوب به نسبت ميزان رطوبت موجود در آن از شدت نقوذ آب در خاك  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- moisture gradient 
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 نفوذ نخواهد كرد مگر اينكه بخشي از كاسته مي گردد بطوريكه در خاك كامالً اشباع از آب هيچ آبي به درون آن  

 . رطوبت موجود از طريق تبخير سطحي، جذب وسيله گياهان و يا نفوذ عمقي از منطقه خارج شود

 
در مجاري كوچك خاك حركت آب تحت تاثير برآيند دو نيروي موئينه اي و ثقلي قرار دارد و در مجاوري بزرگ 

 . دحركت آب عمدتاً تحت تاثير ثقل صورت مي گير

 
نيروي موئينه اي، حاصل جذب سطحي مولكولهاي خاك به آب است و موجب حركت آن در هر جهت، حتي 

جهت مخالف نيروي ثقل در خاك مي شود، در حاليكه نيروي ثقل آب را از طريق مجاري بزرگ بدرون خاك و   

 . بطرف سطح سفره اشباع مي كشاند

 
لي مثبت باشد آب بدرون خاك نفوذ مي كند در حاليكه  اگر  بطور كلي وقتي مجموع نيروهاي موئينه اي و ثق

 . مجموع اين دو نيرو منفي باشد نفوذ آب در خاك متوقف مي شود

 
مهمترين عاملي كه موجب منفي شدن نيروي جذب آب در سطح خاك مي شود اينست كه  خاك آب را از خود 

ريزي طبيعي خاك مي شود از جمله مواد صمغي دور كند و در واقع خاك آبگريز باشد، موارد زيادي موجب آبگ 

 . كه بوسيله گياهان سوزني برگ و مواد باقيمانده از آتش سوزي جنگلها را مي توان نام برد

 
بهترين وسيله كنترل ) ١٩٧٥ (Dixonبدليل نقش مهم خلل و فرج خاك در شدت و ميزان نفوذپذيري آن  

 ). ١١شكل شماره . (نطقه تماس هوا و خاك مي داندنفوذپذيري خاك را تغيير در ميزان خلل و فرج م

 

 
 

  شكل عبور آب در خاكU ـ تصوير شماتيك سطح برخورد هوا و خاك و منافذ بزرگ ١١شكل شماره 
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همچنين در منطقه تماس هوا و خاك مجموعه عواملي از جمله ساختمان و بافت خاك سطحي، وضعيت پوشش 

 بقاياي گياهي و عوارض كوچك و بزرگ سطحي خاك، رطوبت پيشينه قشر الشبرگ و) نوع و تراكم آن(تاجي 

 با تغيير وضعيت منطقه سطح Dixonو غيره در شدت و ميزان نفوذ آب در خاك دخالت دارند از اين ور باعتقاد 

تماس خاك و هوا از حالت كنوني به حالت مورد نظر نيز مي توان ميزان نفوذ آب در خاك را كاهش يا افزايش 

  .داد

 
 جمعاً شش وضعيت سطحي را كه از تركيب دو حالت زيري سطحي و سه حالت باز بودن ١١شكل شماره 

 . مجاري سطح خاك بوجود آمده است نشان مي دهد

 
.  ميزان نفوذ آب در خاك در وضعيت سطحي نا هموار بيشتر از سطوح هموار است) ١٩٧٥ (dixonبگفته 

منافذ سطحي باز بسيار بيشتر از خاكهاي با منافذ نيمه بسته طبعاً بسته همچنين ميزان نفوذپذيري خاكهاي داراي 

با توجه به توضيحات فوق بيشترين ميزان نفوذپذيري مربوط به خاكهاي با وضعيت ناهموار و منافذ باز و  . است

ه در  در نهايت مي توان سطوح ذكر شد. كمترين آن مربوط به خاكهاي با وضعيت سطحي هموار منافذ بسته است

 .  را از نقطه نظر ميزان نفوذپذيري در قالب فرمول زير خالصه نمود١١شكل 

 
ScSpRcSoRoRo >≈>≈> 

 
=Ro١ سطح ناهموار باز ،=RP٢ سطح ناهموار نيمه باز ،=So٣ سطح هموار باز ،=Rc٤ سطح ناهموار بسته ،=Sp 

  ٦ سطح هموار بستهSe=، ٥سطح همواره نيمه باز

 
Hewlet و Nutter )موارد زير را بعنوان عوامل اصلي در ميزان و شدت نفوذ آب در خاك نام برده اند) ١٩٦٩ : 

 )رطوبت پيشينه( رطوبت اوليه خاك ‐١

  بافت و ساختمان خاك ‐٢

  فعاليت هاي حياتي و درصد آلودگي موجود در خاك ‐٣

  نوع و ميزان مواد مالچي سطح خاك ‐٤

  نوع و تراكم پوشش گياهي ‐٥

  و ميزان الشبرگ و بقاياي گياهي موجود در خاك  نوع‐٦

  شدت رطوبت پذيري خاك ‐٧

  وجود پوشش يخي در سطح و رگه هاي يخ در درون آن ‐٨

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Rough open 
2- Rough partly open 
3- Smooth open 
4- Rough closed 
5- Smooth Partly Open 
6- Smooth closed 
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  كيفيت آب ‐٩

  ميزان هواي محبوس در خاك ‐١٠

 
Dunne و Leopold) چهار عامل خصوصيات باران، خصوصيات خاك، پوشش گياهي و باالخره نحوه ) ١٩٧٨

 . از زمين را مهمترين عوامل تعيين ميزان ظرفيت نفوذپذيري هر خاك مي داننداستفاده 

 
Branson نفوذ آب در خاك و حركت آن در درون آنرا فرآيندي مي دانند كه حاصل عملكرد ) ١٩٨٢( و همكاران

 : بسياري از عوامل از جمله عوامل زير مي باشد

 
انرژي (ن لخت، زبري سطح خاك، نوع و شدت باران نوع و تراكم پوشش گياهي، درصد پوشش سنگي و زمي

، نوع و مقدار مواد ريز سطح خاك، درجه پراكندگي خاك سطحي بوسيله ذرات سديم، بافت و ساختمان )باران

خاك، وزن مخصوص ظاهري خاك، ميزان نيروي موئينه اي، درصد مواد آلي خاك، نوع سنگ مادري، حرارت 

فصل سال، ميزان سنگ ,  آب و هواي منطقه، شدت انقباض و انبساط خاك خاك، مقدار رطوبت موجود در خاك 

 . ريزه در سطح خاك، يونهاي قابل تبادل در خاك و باالخره عمق خاك

 
Gifford) در آزمايشهائيكه در پانصد پالت در منطقه اي با آب و هواي نيمه خشك با بارندگي متوسط  ) ١٩٧٨

 با استفاده از بارانيكه بوسيله يك شبيه ساز باران  Pinyobn-junipetاهي  ميليمتر و پوشش گي٣٢٥ تا ٢٥٠ساالنه 

انجام داده است نشان داد كه ازميان كليه عوامل موثر در آبگذري سطحي خاك هفت عامل زير بيشترين اثر را در 

 . ميزان و شدت آبگذري سطحي خاكها دارا مي باشند

  درصد پوشش تاجي گياهان ‐١

  فرج خاك  درصد كل خلل و‐٢

  ميليمتر ٢ درصد ذرات خاك با قطر كمتر از ‐٣

 صد سطح خاك لخت ر د‐٤

  ١ وزن مخصوص ظاهري خاك‐٥

 ) خلل و فرج بزرك خاك( درصد خلل و فرج غير موئينه اي ‐٦

  درصد مجموع الي و رس ‐٧

 
ركت آن در درون از آنچه كه گفته شد به اين نتيجه مي رسيم كه ميزان و شدت نفوذ سطحي آب در خاك و ح

مهمترين عامل . خاك بدو عامل دروني يعني خود خاك و عامل بيروني يعني پوشش سطحي آن بستگي دارد 

ميزان خلل و فرج آن و نسبت به خلل و فرج كوچك به بزرگ است كه مستقيماً به بافت و , مربوط به خاك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Bulk-Density 
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 و بافت خاك اثر داشته باشد مي تواند بر  ساختمان خاك بستگي دارد و طبعاً هر عاملي كه بتواند بر ساختمان 

 . ميزان خلل و فرج آن و نتيجتاً بر شدت نفوذ سطحي و حركت آب درخاك موثر باشد

 
مهترين عامل بيروني پوشش گياهي، نوع و تراكم آنست كه از يك طرف موجب تعديل اثر برخورد مستقيم باران 

 ، افزايش مواد آلي خاك و بجا فعاليت هاي ريشهبر ساختمان سطحي خاك مي شود و از طرف ديگر بكمك 

گذاشتن پوشش الشبرگ كالً به تمامي فرايند حركت آب در طبيعت و در سطح درون خاك اثر مي گذارد و از  

همين رو نحوه بهره برداري از زمين يعني كاهش يا افزايش تراكم پوشش گياهي و نوع آن مي تواند بر شدت نفوذ 

 . قطعي داشته باشدسطحي آب در خاك اثر 

 
 روش اندازه گيري و محاسبه شدت نفوذ آب در خاك و ظرفيت نفوذپذيري خاكها   ‐٥
 

از آنجائيكه در بسياري از حوزه ها و آبخيز رودخانه ها، ميزان آب نفوذ كرده در خاك بخش بزرگي از هر بارندگي 

ي آب در خاك به كمك اندازه گيري و يا را تشكيل مي دهد از اين رو تعيين ميزان آبگذري سطحي و نفوذ عمق

 . برآورد در محاسبه صحيح بيالن آبي حوزه ها از اهميت خاصي برخوردار است

 
بطور كلي روشهاي زيادي براي اندازه گيري يا برآورد شدت و ظرفيت آبگذري سطحي خاكها وجود دارد 

Branson ي كرده اندآنها در سه گروه يا روش زير تقسيم بند) ١٩٨٢( و همكاران : 

 و نمونه خاك مورد نظر در شرايط طبيعي يا آزمايشگاهي ) طبيعي يا مصنوعي(استفاده از باران  ـ 

 از طريق تجزيه و تحليل آمار باران و جريان سطحي يك حوزه يا بخشي از آن و منظور داشتن تلفات  ـ

طح خاك، اين روش در واقع   س٣ تبخير در حين بارندگي و تلفات چاالي   ٢جنبي از جمله گيرش گياهي

 . همان روش استفاده از بيالن آبي حوزه ها است

  استفاده از شاخص هاي نفوذپذيري  ـ

ذيالً از دو روش اول و دوم بتفضيل گفتگو خواهد شد و روش سوم يعني روش شاخصهاي نفوذپذيري خود   

 . عنوان موضوع جداگانه در اين مقاله خواهد بود

 
 ان و نمونه خاك مورد نظر  روش استفاده بار١‐٥
 

چه در شرايط آزمايشگاهي و چه در (امروزه شايد متداولترين روش اندازه گيري ميزان آبگذري سطحي خاكها  

 . استفاده از نفوذسنجهاي خاك و شبيه سازي باران است) شرايط طبيعي

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2- Interception 
3- Depressuib storage 
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ي از خاك و پوشش گياهي بكار  تا كنون ده ها نوع نفوذسنج و شبيه ساز باران ساخته شده و در شرايط گوناگون

هيچيك نتوانسته اند همان شرايط را كه در طبيعت و ) ١٩٧٦( و همكارانش insleyگرفته شده است، اما بگفته 

 . تحت شرايط باران و خاك طبيعي اتفاق ميافتد تكرار كنند

 
صنوعي تكرار و يا باران طبيعي داراي خصوصياتي است كه بندرت مي توان اين خصوصيات را بوسيله باران م

اصطالحاً  شبيه سازي كرد، از جمله قطر قطرات باران و توزيع اندازه قطرات در طول هر بارندگي و اثر كلي 

 . مجموع اين عوامل بر كوبيدگي و تخريب ساختمان خاك را مي توان نام برد

 
ه نفوذسنجهاي خاك بيشتر آزمايشهاي بسياري نشان داده است كه ميزان آبگذري سطحي اندازه گيري شده وسيل

يكي از داليل آن اينست كه در شرايط طبيعي بخشي از باران بصورتهاي . از ميزان طبيعي همان خاك است

مختلف و از جمله گيرش گياهي، تبخير در حين بارندگي و غيره از دست مي رود كه در شرايط آزمايشگاهي يا 

استفاده از ) ١٩٨٢ (Giffordس كننده مقدار طبيعي آن نيست بگفته اندازه گيري نمي شود و يا ميزان آن دقيقاً منعك

شبيه ساز باران و شرايط آزمايشگاهي و در خاك دست نخورده وسيله مناسبي براي تعيين ظرفيت نفوذپذيري 

خاكهاست چرا كه در شرايط آزمايشگاهي و استفاده از باران مصنوعي مي توان شدت باران را بنحوي تنظيم كرد   

ر هر لحظه و در تمام طول بارندگي، مقدار آن برابر يا بيشتر از ظرفيت نفوذپذيري خاك باشد در حاليكه كه د

شدت و مدت باران طبيعي قابل كنترل نيست و ممكنست در هر لحظه ميزان آن بيشتر، برابر يا كمتر از ظرفيت 

نفوذپذيري خاك باشد، آب نفوذ نفوذپذيري خاك مورد مطالعه باشد و در مدتيكه شدت آن كمتر از ظرفيت 

 . كرده در خاك معرف ظرفيت نفوذپذيري آن نيست

 
در صورتيكه  شدت باران بكار برده شده در هر لحظه بميزاني باشد كه ) ١٩٦٤( و همكاران Lnsleyبراساس نظر 

در هر لحظه بيشتر از آن موجب جريان سطحي نشود، مي توان شدت آنرا برابر ظرفيت نفوذپذيري خاك مورد نظر  

 . دانست

 
در صورتيكه شدت باران بكار برده شده در طول بارندگي يكنواخت باشد، اختالف شدت باران و جريان سطحي 

 . توليد شده در هر لحظه، ظرفيت نفوذپذيري خاك در آن لحظه را نشان مي دهد

 
 آبياري غرقابي نظير برنج است تنها معرف ميزان نفوذپذيري اراضي با خصوصيات ماند آبي و زارعتهايي با شيوه  

 . در اينجا از پاره اي از نفوذسنجها و شبيه سازهاي باران گفتگو خواهد شد

 
 نفوذسنجها حلقوي    ١‐١‐٥
 

اين نوع نفوذسنجها شامل دو حلقه متحدالمركز بوده كه قطر حلقه داخلي كمتر از قطر حلقه  بيروني مي باشد    

 ).  سانتيمتر مي باشد٥/٣٥ و ٨/٢٢ بترتيب قطر حلقه ها در يكي از انواع خود(

 



 

 ٢٤

ارتفاع آب در هر دو استوانه يكنواخت بوده دائماً با اضافه كردن آب ارتفاع آن را ثابت نگاه مي داريم، حلقه 

 . خارجي بيشتر به منظور جلوگيري ازاثرات تراوش جانبي آن از حلقه داخلي بكار برده مي شود

رخاك فروبرده مي شوند كه از نشت آب بخارج از حلقه جلوگيري ميزان آب اضافه   حلقه ها غالباً تا آن ميزان د

 . شده به حلقه داخلي در طول زمان مستقيماً نشاندهنده شدت و ظرفيت نفوذپذيري در طول آزمايش است

 
  ١شبيه سازهاي باران    ٢‐١‐٥
 

ازه گيري كرد انواع مختلفي دارد كه دو نوع شبيه سازهاي باران كه از آنها مي توان شدت نفوذپذيري خاكها را اند

 متر است كه با افزايش يا كاهش تعدادي ٦/٢ متردر ٨/١ داراي ابعاد F٢ است نوع FAو Fبسيار متداول آن تيپ 

 . از فواره ها مي توان بزرگتر يا كوچكتر كرد

 
 طرف آنها نصب مي شوند باران  كه در امتداد پالتها و در دوFاين شبيه ساز باران به كمك آزمايش آبپاش نوع 

اندازه قطرات   . الزم را توليد مي كند فواره ها تنظيم شده اند كه باران را بطرف باال و كمي بطرف داخل مي باشند  

شدت  . باران توليد شده در طول مدت بارندگي، تقريباً ثابت بوده و در مجموع درشت تر از باران طبيعي است

 ميليمتر در ساعت قابل تنظيم بوده و مي توان آنرا با باز يا بسته  ١٣٣ تا ٤٤ازها از بارندگي در اين نوع باران س

 . كردن تعدادي آز آب پاشها انجام داد

 
 متر به باال پرتاب شده و سپس سقوط مي كنند و از اين ٢قطرات باران در اين نوع شبيه سازها تا ارتفاع حدود 

 متر ارتفاع سقوط دارند نخواهند بود و  ٦ تا ٥ بارندگي كه نياز به جهت هنگام برخورد با زمين داراي سرعت حد

بهمين دليل ممكنست همان ميزان تخريب خاك سطحي را كه باران طبيعي ايجاد مي كند موجب نشوند، با وجود 

اين درجه فشردگي و شدت تخريب خاك سطحي به ميزاني است كه تا حدودي زياي اثرات باران طبيعي را    

 مي باشند اما فشار آب و ارتفاع پرتاب در آنها F داراي فوراه هاي نوع FAي كند شبيه سازهاي نوع بازسازي م

 سانتيمتر بكار مي روند   ٧٥ در ٣٠اين شبيه سازها معموالً براي پالتهاي بابعاد .  استFكمتر از شبيه سازهاي نوع 

 . بكار برده شوندولي مي توان با افزايش تعداد آب پاشها براي پالتهاي بزرگتر هم 

 
 .  با باز و بسته كردن تعدادي از آب پاشها قابل تنظيم استFشدت بارندگي در اين شبيه  سازها، مانند نوع 

 
 شبيه سازهاي آزمايشگاهي     ٣‐١‐٥
 

 و  اين شبيه سازها كه برخي از آنها از تكنيك هاي بسيار پيشرفته اي برخوردارند به ابعاد گوناگوني ساخته  مي شوند 

 ميليمتر در ساعت ١٠٠در بعضي از آنها شدت بارندگي كامالً قابل كنترل بوده و از چند ميليمتر تا بيش از 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Rainfall simulator 
2- F Type Nuzzle 



 

 ٢٥

شدت بارندگي در همه نقاط تحت پوشش اين شبيه سازها يكنواخت بوده و قطر  . مي تواند باران توليد كند

 . قطرات باران نيز در طول بارندگي و در سطح پالت مشابه است

 
رخي از اين شبيه سازهاي آزمايشگاهي شدت بارندگي و ارتفاع باران در نقاط مختلف پالت آزمايشگاهي  در ب

 . بوسيله كامپيوتر كنترل مي شود

 
نوعي از اين شبيه ساز باران كامپيوتريزه شده در دانشگاه ايالتي يوتا وجود دارد كه ابعاد پالت تحت پوشش آن 

 .  آب پاش مي باشد٢٨٠٠٠اراي بوده و د)  فوت٣٠×٣٠( متر ٦ در ٦

 
اين نوع شبيه سازهاي باران عليرغم  تكنيك پيشرفته خود را پاره اي جهات و از جمله قطر قطرات باران در طول   

بارندگي و شدت آن در مناطق مختلف يك پالت و همچنين در طول بارندگي و باالخره محل سقوط قطرات،    

 . تندقادر به تكرار فرايند باران طبيعي نيس

 
 روش تحليل آمار باران و جريان سطحي يك حوزه براي محاسبه شدت نفوذپذيري خاك   ٢‐٥
 

امروزه پاره اي از محققين بهترين روش محاسبه ميزان آبگذري سطحي خاك حوزه هاي بزرگ و بخصوص   

باران و جريان حوزه هاي داراي پوشش گياهي، خاك و توپوگرافي ناهمگن و نامتجانس را تجزيه و تحليل آمار 

سطحي آن حوزه با احتساب تلفات جنبي و از جمله تبخير در حين بارندگي، گيرش گياهي نگهداري سطحي 

 .  و چاالبي مي دانند١خاك

 
در پاره اي موارد اندازه گيري ميزان نفوذپذيري سطحي پاره اي از نقاط معرف درون حوزه هاي بزرگ و تلفيق اين  

البته شدت آبگذري محاسبه شده . زيه و تحليل آماري دقت كار را بسيار باال برده استآمار با نتايج محاسبات تج

در صورتيكه قبالً حوزه به (از اين روش، معرف ميانگين آبگذري تمام سطح حوزه و يا بخشي از آنست 

 ). قسمتهاي مختلف تقسيم شده باشد و محاسبات مربوط براي هر بخش جداگانه انجام شود

 
بكار بردن اين روش در پاره اي از مدلهاي هيدرولوژيك نتايج خوبي داده است نامبرده با ) ١٩٧٧ (Bentonبگفته 

استفاده از نتايج اندازه گيري شدت نفوذپذيري در نقاط مختلف يك حوزه يك رابطه همبستگي بين سطح حوزه و 

 براي محاسبه بيالن آبي يكي از ٢ظرفيت نفوذپذيري بدست آورده است كه توانست در مدل آبخيزداري استنفورد

حوزه هاي جنوب كاليفرنيا استفاده نمود و مشاهده كرد كه نتايج بدست آمده از مدل با مقادير اندازه گيري شده 

 . بسيار بهم نزديك هستند

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Soil Retention 
 
2-Stanford Waterahed Model 



 

 ٢٦

 و استفاده از آن در تعيين ميزان نفوذپذيري        ١روش تعيين شاخصهاي نفوذپذيري       ‐٦
 خاكها 

 
داول برآورد شدت و ظرفيت آبگذري سطحي خاك و همچنين جريان سطحي حاصل از يكي از روش هاي مت 

 . بارندگيها استفاده از شاخصهاي نفوذپذيري است

 
شاخصهاي نفوذپذيري در واقع معرف ميزان متوسط شدت يا ظرفيت نفوذپذيري سطحي خاك در طول بارندگي  

چگاه مقدار واقعي يشاخص نفوذپذيري ه) ١٩٦٩ (Clark و Bruceبگفته ). ١٩٨٢ و همكاران (Linsleyاست 

شدت يا ظرفيت نفوذپذيري خاك را در هر لحظه نشان نمي دهد با استفاده از شاخص نفوذپذيري مي توان در 

شرايط مشابه از نظر عوامل توپوگرافي و وضعيت سطحي زمين، مقدار جريان سطحي از  يك بارندگي ساده و يا  

  .بارندگي مركب را برآورد كرد

 
 به تعريف φ است شاخص φيكي از ساده ترين و در عين حال كاربردي ترين شاخص نفوذپذيري، شاخص  

Hjelmfelt و  Cassidy) عبارت است از متوسط شدت بارندگي كه بيشتر از آن مجموع حجم بارندگي ) ١٩٧٥

 مجموعه بارندگي را به دو قسمت جريان سطحي و φن ترتيب شاخص به اي. برابر حجم جريان سطحي است

 ). ١٣ و ١٢اشكال . (مجموع تلفات حوزه شامل گيرش گياهي چاالبي و نفوذ آب در خاك تقسيم مي كند

 
 

 
  براي باران سادهφ ـ شاخص ١٢شكل شماره 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Infiltration indices 



 

 ٢٧

 
  براي يك باران مركبφ ـ شاخص ١٣شكل شماره 

 
 داراي همان بعد بارندگي است و واحد آن غالباً ميليمتر در ساعت يا اينچ φبا توجه به توضيحات فوق شاخص 

 . در ساعت است

 
گي در يك حوزه از آنجائي كه شدت بارندگي در طول بارش ثابت نيست،  براي تعيين ارتفاع متوسط بارند

 يا روش مناسب ديگر استفاده كرد و براي اين منظور الزم است كه متوسط بارندگي Thiessenمي توان از روش 

، الزم است كه مقدار φبراي محاسبه مقدار شاخص . در طول بارش را براي فواصل زماني معين محاسبه نمود

 جريان سطحي اندازه گيري شده كسر شود تا حجم كل تلفات شامل باران شدت باران محاسبه شده از مجموع

 الزم است كه ميزان متوسطي φبه منظور برآورد مقدار شاخص . نفوذ كرده در خاك و ساير تلفات بدست آيد

رابر حجم تلفات  اگر حجم آن ب. براي شدت بارندگي فرض نموده و حجم آن براي طول بارندگي محاسبه شود

 است در غير اين صورت الزم φبدست آمده باشد در اين صورت شدت بارندگي فرض شده برابر شاخص 

 . است، آنقدر اين عدد كم يا زياد شود تا حجم باران در طول بارندگي، برابر كل حجم تلفات گردد

 
 براي حوزه هايي عملي است كه مقادير واقعي يا اندازه گيري شده حجم  φبايد به خاطر داشت كه تعيين شاخص 

 . جريان سطحي و حجم بارندگي در طول بارش در آنها درست باشد

 
 است اين شاخص در واقع عبارت است از متوسط شدت نفوذ Wيكي ديگر از شاخصهاي نفوذپذيري شاخص 

 Wilson.  شدت بارندگي بيشتر از ظرفيت نفوذپذيري خاك باشدآب در خاك در آن بخش از بارندگي است كه

)١٩٨٣ .( 

 



 

 ٢٨

 در حقيقت همان متوسط ظرفيت نفوذپذيري خاك است و  Wبراساس اين تعريف مي توان گفت كه شاخص 

 : مقدار آن برابر است با

)( SQp
tt

fw +−==
1

 

=W شاخص نفوذپذيري  

=tبيشتر از ظرفيت نفوذپذيري خاك است آن مدت از طول بارندگي كه شدت بارندگي  . 

=F مجموع حجم آب نفوذ كرده در خاك در زمان t 

=P مجموع حجم باران در زمان t 

=Q حجم جريان سطحي در زمان t 

=S مقدار موثر نگهداري حوزه در زمان t 

 
در . هداري سطحي خاك است منهاي مقادير تلفات گيرش گياهي و نگφ در واقع همان شاخص Wشاخص 

شرايط مرطوب بودن خاكهاي حوزه يعني خاك با حداقل نفوذپذيري و اشباع چاله هاي سطحي، مقدار شاخص    

W تقريباً برابر شاخص φاست  . 

 
اگر چه به .  چيزي جز متوسط تلفات حوزه در طول بارندگي نيستWبطور كلي مقادير شاخص نفوذپذيري 

ك شاخص هاي نفوذپذيري در صورتيكه بدرستي برآورده شده باشند مي توان حجم كل جريان سطحي را  كم

برآورد كرد ولي هيدروگراف جريان سطحي بدست آمده از اين روشها تنها معرف متوسط شدت جريان است و   

 . نمي تواند نشان دهنده شدت جريان طبيعي در طول بارندگي باشد

 . ر با نحوه محاسبه شاخصهاي نفوذ دو مثال علمي ذكر مي شودبه منظور آشنايي بيشت

 
  Wپيدا كردن شاخص : مثال

 
 :  دقيقه به ترتيب عبارتند از٢٠در يك بارندگي به مدت سه ساعت، ارتفاع باران در فواصل زماني 

 ميليمتر در ٥/٣ برابر با φ ميليمتر بر ساعت با فرض اينكه شاخص ٥/٧، و ٥/١، ٥/١ ، ٦،٨، و صفر و ٨/٢، ٨/٢

 .  را بدست آوريمWساعت باشد ميخواهيم شاخص 

 : روش محاسبه
 

 ) ١٤شكل شماره (ابتدا هيستو گرام باران را رسم مي نمائيم 



 

 ٢٩

 
  باران ـ هيستو گرام١٤شكل شماره 
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  و باران مازاد φمحاسبه شاخص : ٢مثال 

 
، ٥٤/٧،٢٥/١١، ٥/٢ هكتار ارتفاع بارندگي درساعتهاي مختلف به ترتيب برابر است با، ٥٠در حوزه اي به مساحت 

 باران مازاد، مقدار كل و توزيع زماني آن را در حوزه   از روشمي خواهيم با استفاده.  ميليمتر٥/١، ٤، ١٠،٥،٢٥/٦

 و ٤ هكتار از آن برابر ٢٥ و براي ٢٥/٦ هكتار از حوزه برابر ١٠مشخص سازيم با توجه به اين امر كه مقدار براي 

 . اعت است در س٨/٠ هكتار بقيه برابر با ١٥براي 

 
 : روش محاسبه

 
 در تماس سطح حوزه، ارتفاع متوسط بارش مازاد را محاسبه φابتدا با در نظر گرفتن مقادير فرضي يكسان براي 

 . مي نمائيم

0=φ 
 : براي حالت
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50

525100005257525250 )//()/()//(Pe
−++=−+−

= 

  

 530
50

00000500 /][
=

+++
= 

 : و به همين ترتيب براي حالت

 5=φ 
  eP=15ميليمتر  

و  ) ١٥شكل شماره (ور مختصات، انتقال داده مي شود حي مازاد بدست آمده، روي م و بارانهاφسپس مقادير 

 :  هكتار به طريق زير با استفاده از شكل و رابطه زير محاسبه مي گردد١٠بعد از آن، ارتفاع باران مازاد براي 

 

10ميليمتر             
10

02561025625112565710
=

+−+−+−
=

])/()//()//(Pe  

 

 
  و باران مازادφ ـ رابطه مقدار شاخص ١٥شكل شماره 
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بدين .   ميليمتر بدست مي آيد٥/٤٥ هكتار، مشابه محاسبات فوق،  باران مازاد برابر با ١٥و باالخره براي سطح 

 : ه مي گرددترتيب بارش مازاد به طور ميانگين وزني محاسب

 



 

 ٣١

 بارش مازاد وزني به

 ميليمتر

درصد مساحت

 زير حوزه ها

بارش مازاد

 به ميليمتر

  بهφشاخص 

ميليمتر در 

 ساعت

سطح زير حوزه

 به هكتار

021020 // =× ١٠ ٢٥/٦ ٠/١٠ ٢/٠ 

12510252050 /// =× ٢٥ ٠/٤ ٢٥/٢٠ ٥/٠ 

651354520 /// =× ١٥ ٨/٠ ٥/٤٥ ٣/٠ 

 جمع  ميليمتر٧٧٥/٢٥

 
  ـ بارش مازاد در زير حوزه هاي مختلف٦جدول شماره 

 
 ميليمتر در ٣/٣ از روي منحني رسم شده، بدست مي آيد كه مقدار آن برابر  φسپس مقدار متوسط شاخص 

 ٢٥/٣،٠/١، ٠/٧، ٠/٢٥٢/٨، ٠/١، ٥/٤: ي مختلف به ترتيب برابربنابراين ارتفاع باران مازاد در ساعتها. ساعت است

در اين .  ميليمتر ندارد٧٧٥/٢٥ ميليمتر مي گردد، كه اختالف چنداني با مقدار ٢٧و صفر بوده و جمع آنها برابر با 

 . مورد نيز مي توان با استفاده از هيدروگراف بدون بعد، دبي حداكثر حوزه را محاسبه نمود

 
 اي كنترل نفوذ آب در خاك روشه  ‐٧
 

با افزايش نفوذ آب در خاك از . كنترل نفوذ آب در خاك يكي از ابزارهاي موثر كنترل توليد آبي حوزه هاست

ميزان جريان سطحي كاسته مي شود ولي در عوض ممكنست با تغذيه بيشتر سفره هاي زيززميني به ثبات و   

 . يكنواختي بيشتر توليدي آبي حوزه منجر شود

 
|Dixon) وضعيت منطقه تماس هوا و خاك را مهمترين عامل كنترل نفوذ آب در خاك مي داند و معتقد  ١٩٧٥ 

است كه با تغيير وضعيت سطح تماس هوا و خاك مي توان به ميزان زيادي  شدت نفوذ آب در خاك را  كنترل 

 ) ١٦شكل شماره . (كرد

 
ساختمان و بافت خاك سطحي، وضعيت پوشش تاجي  در منطقه تماس هوا و خاك مجموعه عواملي از جمله 

، قشر الشبرگ و بقاياي گياهي عوراض كوچك و بزرگ سطحي خاك، رطوبت پيشينه و غيره   )نوع و تراكم آن(

 با تغيير وضعيت منطقه سطح تماس خاك  Dixonشدت نفوذ آب در خاك را كنترل مي كنند و از اينرو به اعتقاد 

 . ت مورد نظر مي توان نفوذ آب در خاك را كاهش يا افزايش دادو هوا از حالت كنوني به حال

نامبرده تركيب دو عامل زبري سطحي و ميزان منافذ بزرگ را مهمترين عامل كنترل شدت نفوذپذيري خاكها  

 .مي داند

 



 

 ٣٢

منظور از زبري سطحي خاك وضعيت سطح خاك از نظرصافي و يا دارا بودن  چاله و برجستگيهاي كوچك است 

همچنين . وجب افزايش جريان سطحي آب و يا بر عكس ممانعت از حركت آب در سطح خاك مي شودكه م

تركيب دو حالت زبري سطحي يعني . منظور از منافذ بزرگ آن دسته منافذي است كه به چشم ديده مي شوند

 آورند كه طبق ناهموار و هموار و سه حالت باز بودن مجاري، نيمه باز و بسته مجموعه حاالتي ار بوجود مي

  داراي  مقادير متفاوتي از نفوذپذيري هستند و با تغيير يك وضعيت به وضعيت ديگر مي توان Dixonنظريه 

 . شدت نفوذ آب در خاك را كنترل كرد

 
و سه ) صاف و زبر( مجموع شش حالت وضعيت سطحي كه از تركيب دو حالت زبري سطحي ١٦شكل شماره 

همچنين در اين . بوجود آمده اند نشان داده شده است) باز، نيمه باز و مسدود(ك حالت باز بودن مجاري سطح خا

نشان ) كاهش يا افزايش ( از يك وضعيت به وضعيت ديگر جهت كنترل نفوذپذيري خاك ١شكل نحوه تبديل 

 . داده شده است

 
 

 ).١٩٧١ون از ديكسون و پترس( ـ فرايند انتقال و سيكلهاي بين سطحي هوا ـ خاك ١٦شكل شماره 

 
ميزان نفوذ آب در خاك در وضعيت سطحي ناهموار بيشتر از سطوح هموار ) ١٩٧٥ (Dixonدر مجموع بگفته 

همچنين ميزان نفوذپذيري خاكهاي داراي منافذ سطحي باز بسيار بيشتر از خاكهاي با منافذ نيمه بسته و . است

وذپذيري مربوط به خاكهاي با وضعيت سطحي با توجه به توضيحات فوق بيشترين ميزان نف. طبعاً بسته است

 . ناهموار و منافذ و كمترين آن مربوط به خاكهاي با وضعيت هموار و منافذ بسته است

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Transformation 



 

 ٣٣

باين معني كه با تغيير .  در كاربرد عملي آن استDixonاهميت نظريه  ) ١٩٨٢( و همكاران Bransonبه گفته 

فذ خاك  مي توان مقدار نفوذ آب در خاك را كاهش يا افزايش  وضعيت زبري سطحي و ميزان بازو بسته بودن منا

 روشهاي ديگر براي كنترل نفوذ آب در خاك وجود دارند كه از جمله مي توان از dixonعالوه بر پيشنهاد . داد

روشهاي بيولوژيكي، روشهاي مكانيكي و روش استفاده از مواد شيميائي اصالح كننده وضعيت سطح خاك نام 

 . برد

اري از محققين ، كنترل نفوذ آب در خاك و در نتيجه كنترل توليد آبي حوزه ها را با انجام پاره اي عمليات بسي

بيولوژيكي منجمله مديريت پوشش  گياهي  وعمليات مكانيكي نظير تراس بندي، شخم و شيار و استفاده از 

ذ كردن آن ممكن مي دانند و معتقدند كه در پاره اي مواد شيميائي براي افزايش نفوذپذيري خاك و يا غير قابل نفو

هر حوزه با شناخت دقيق عوامل موثر در نفوذ آب در خاك مي توان به ميزان زيادي نفوذپذيري خاكها و از آن 

طريق توليد آبي حوزه ها با شناخت دقيق عوامل مؤثر در نفوذ آب در خاك مي توان به ميزان زيادي نفوذ پذيري  

ذيالً به پاره اي از روشهاي كنترل نفوذ ) كاهش يا افزايش( توليد آبي حوزه ها را تعديل كرد خاكها و از آن طريق 

 . آب در خاك اشاره مي شود

 
 : روشهاي بيولوژيكي  ١‐٧
 

 . از مهمترين روشهاي بيولوژيكي كنترل نفوذ آب در خاك، مديريت پوشش گياهي است

 
يت نفوذپذيري خاكها ارتباط مستقيم بانوع و تراكم پوشش  آزمايشهاي بسياري نشان داده است كه شدت و ظرف

پوشش گياهي از يكطرف مانند چتري خاك را از برخورد مستقيم . گياهي و ميزان الشبرگ سطحي خاك دارد

باران حفظ مي كند و از سوي ديگر حركت جريان سطحي بعد از بارندگيها را كند مي سازد و با اين ترتيب  

بعالوه ريشه گياهان با ايجاد مجاري كوچك و بزرگ و همچنين . وذ در خاك پيدا مي كندفرصت بيشتري براي نف

 . بقاياي گياهي با افزايش مواد آلي به خاك ظرفيت نفوذپذيري آن را افزايش مي دهند

 
الشبرگ گياهان به خصوص در حفاظت خاك سطحي و ممانعت از حركت سطحي آب نقش مهمي دارند به 

رفيت نفوذپذيري خاكهاي جنگلي با پوشش الشبرگ در سطح آن چندين برابر خاكهاي طوري كه سرعت و ظ

 . جنگلي بدون پوشش الشبرگ است

 
نشان داد كه اثر برخورد قطرات باران بر خاك در جنگلهاي با ) ١٩٥٤ (Trimble و Weitzmanآزمايشهاي 

درخت است در حاليكه اثر قطرات  درختان بلند ولي بدون پوشش الشبرگ در سطح خاك، همانند نقاط بدون  

باران در جنگلهاي با عرصه پوشيده از الشبرگ بكلي متفاوت است و تقريباً  هيچگونه اثر ويران كننده بر 

 ميليمتر پوشش الشبرگ الزم است كه ١٣همين آزمايشات نشان داد كه حداقل . ساختمان خاك سطحي ندارد

 .  خنثي كندبتواند به طور موثر اثرات تخريبي باران را

 



 

 ٣٤

 در شمال شرق ميانه Minnessota، شدت نفوذ آب در خاك جنگلهاي ايالت )١٩٤٢ (Arendبرابر آزمايشهاي  

 : آمريكا در شرايط مختلف به شرح زير است

  ميليمتر در ساعت ٦٠: در جنگلهاي دست نخورده -

  ميليمتر در ساعت ٥٠در جنگلهائي كه الشبرگ و هوموس عرصه آن به طور مكانيكي بهم خورده باشد  -

  ميليمتر در ساعت ٤٠در جنگلهائي كه الشبرگ و هوموس عرصه آن هر ساله  آتش زده مي شود  -

 .  ميليمتر در ساعت باشد٢٤. در جنگلهائي كه عرصه آن همه ساله بدون كنترل چرا مي شود -

 
Johnson) يري خاك را به ميزان در كلورادو نشان داد كه از بين بردن پوشش كف جنگل شدت نفوذپذ) ١٩٤٠

 .  درصد كاهش مي دهد٤٠

 
Packer) رابطه اي قوي بين درصد سطح خاك پوشيده از گياهان و يا بقاياي آن با ميزان رواناب سطحي   ) ١٩٥١

البته تاثير پوشش گياهي در كاهش جريان سطحي با افزايش تراكم تاج پوشش، . و نتيجتاً  نفوذپذيري پيدا نمود

 ٧٠لي نه به صورت خطي به طوري كه بيشتر ميزان نفوذپذيري خاك در تراكم تاج پوشش افزايش مي يابد و

ريشه درختان نيز پس پوسيدن با ايجاد سوراخ و حفره در اعماق خاك، موجب سرعت . درصد بدست آمده است

 . بخشيدن به حركت آب در خاك مي شود

 
Gaiser) حفره در ٤٠٠٠ ساله در اوهايو حداقل ٥١سفيد از يك جنگل بلوط ) يك ايكر( هكتار ٤/٠در ) ١٩٥٣ 

الي سخت رسي ناحيه فعاليت ريشه ها مشاهده نمود كه عمدتاً از فعاليت ريشه ها و متالشي شدن آنها پس از 

نفوذ آب در خاك جنگلهاي انبوه بيشتر از جنگلهاي تنگ و در ) ١٩٨٤ (Kittedredgeبگفته . مرگ، ناشي شده اند

 سال وقت الزم است كه ميزان نفوذپذيري  ٢٥ از توده هاي جوان است به طوري كه حدود توده هاي مسن بيشتر

 .  دست كاشت به حد جنگلهاي طبيعي برسديدر خاك جنگلها

 
نيز نقش بسيار زيادي در شدت نفوذپذيري خاك دارد به طوري كه در ) الشبرگ(از طرفي پوشش عرصه جنگل 

ي كه عرصعه جنگلها دست نخورده باقي بماند ميزان نفوذ آب درخاك جنگلها با هر روي بهره برداري تا وقت

چندان تغيير نمي كند در حاليكه  با دگرگوني در پوشش عرصه جنگل ميزان نفوذپذيري به شدت دستخوش تغيير 

مدت الزم براي نفوذ ارتفاع معيني آب در جاده هاي  ) ١٩٥٣ (Trimblle و  Weitzmanبرابر آزمايشهاي  . مي شود

در اراضي مرتعي نيز .  برابر زمان نفوذ همان آب در جنگلهاي دست نخورده است٦١٩ب كشي در جنگلها چو

رابطه تنگاتنگي بين ميزان جذب آب در خاك و نوع و درصد  پوشش گياهي  ) ١٩٣٦ (Wooley و  Pearseنقش 

  با  (Grasses)ش گياهان علفيبعنوان مثال ميزان نفوذ آب در خاك در مراتع با پوش. مناطق مرتعي پيدا كرده اند

 درصد مناطق بدون پوشش بوده ١١٥ درصد و در مراتع با گونه هاي داراي ريشه هاي عميق ١٢٧ريشه هاي افشان 

 . است و بطور كلي در كرتهاي بدون پوشش بسيار كمتر از كرتهاي داراي پوشش است

 



 

 ٣٥

  روشهاي مكانيكي  ٢‐٧
 

استفاده از ابزار و وسايل مكانيكي سطح خاك به نحوي تغيير مي يابد كه   به مجموع روشهائي گفته مي شود كه با 

روشهاي مكانيكي، بسيار گوناگون و گسترده  بوده و براي  . سبب كاهش يا افزايش نفوذپذيري خاكها مي شوند 

 . سطوح كوچك به خصوص بسيار موثر و كارساز است

 
 پخش سيالب     ١‐٢‐٧
 

جريان سطحي و افزايش نفوذ آب در خاك پخش سيالب است كه در آن با از جمله روشهاي مكانيكي كاهش 

احداث بندهاي مختلف در مسير سيالبها، جريان سيالب به جاي خروج سريع از حوزه در سطح وسيع از پيش    

 . آماده شده پخش مي شود و به اين ترتيب آب امكان مي يابد كه به جاي جريان يافتن، در خاك نفوذ كند

 
 هدايت يمناطق به جاي پخش سيل در سطح وسيع با احداث حوپچه هاي سيل گير را باين حوضچه هادر برخي 

اين حوضچه ها به نحوي طراحي مي شوند كه مي توانند سيل را در سطح كم ولي عمق زياد در خود . مي كنند

به آب موجب اصالح  نگاهدارند تا بتدريج در خاك نفوذ كند افزودن برخي مواد شيميائي نظير كلرور كلسيم 

 . خاك كف حوضچه و نتيجتاً افزايش نفوذ آب در خاك مي شود

 
  ايجاد موانع خطي    ٢‐٢‐٧
 

از روشهاي مكانيكي افزايش نفوذ آب در خاك، ايجاد موانع خطي در مسير حركت آب است تا با كند يا متوقف  

مله اين موانع بانكت، تراس، فارو، از ج. كردن حركت آب ميزان و سرعت نفوذ آب در خاك را افزايش دهند

 . شخم در جهت عمود بر شير و غيره است

 
 ايجاد موانع مقطع    ٣‐٢‐٧
 

موانع منقطع نظير چاله و گوديهاي كوچك و بزرگ نيز موجب كندي حركت آب و تسهيل نفوذ آن در خاك  

 .  در زمين ايجاد مي شودPitterم  يا چاله است كه بوسيله دستگاهي به ناPitاز موانع منقطع متداول . مي شوند

 
  ١استحصال آب    ٤‐٢‐٧
 

در مواقعي كه افزايش جريان سطحي و توليد بيشتر آب، از يك حوزه، مورد نظر باشد مي توان با كاهش 

براي كاهش نفوذپذيري خاك الزم است كه كليه . نفوذپذيري خاك مقدار بيشتري از آب باران را استحصال كرد

 . ذپذيري خاك را افزايش مي دهند حذف يا محدود كردعواملي كه نفو

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Water Harvesting 



 

 ٣٦

از روشهاي كاهش نفوذپذيري و افزايش جريان سطحي ، كوبيدن سطح خاك، ايجاد شيب، حذف پوشش گياهي  

 . و الشبرگ از سطح خاك و استفاده از مواد غير قابل نفوذ كننده خاك است

 
 روشهاي شيميائي   ‐٣‐٧
 

افزايش  .  است كه برخي مواد شيميائي مي توانند نفوذ آب درخاك را كاهش دهندآزمايشهاي بسياري نشان داده

اين مواد به سطح خاك موجب بسته شدن مجاري سطحي و در برخي موارد گريز آب در سطح به جاي نفوذ آن 

 . از جمله اين مواد مي توان از پارافين جامد و مواد آبگريز را نام برد. در خاك مي شود

 
 مواد شيميائي در كاهش نفوذ آب در خاك امروزه كاربرد بسيار پيدا كرده است و مواد شيميايي طبيعي استفاده از

از طرف ديگر مواد شيميائي زيادي وجود دارند كه با تغيير . و مصنوعي بسياري براي اين منظور پيشنهاد شده اند

از جمله سه ماده زير در افزايش .  دهندساختمان خاك و يا تركيب شيميائي آن، نفوذ آب در خاك را افزايش مي 

 . نفوذ آب در خاك در حوضچه هاي تغذيه مصنوعي استفاده مي شوند

 
 ١الف ـ نمك كلسيم گرفته شده از ونيل اسيتيت اسيدمتاليك

  ٢ب ـ سولفات المومينم و ماده سلولزي و قند چوب

 ٣ج ـ نيترات آهن به صورت تركيبات آلي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - Parcial calcium Salt of Vinylaccte metalic Acid 
2 - Ammonium Lignin Sulfonate and Wood Sugars 
3 - Ferric Ammonium organic Complex 
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