
  1399/ 1/ شماره  34نشریه پژوهش آب در کشاورزی / ب / جلد 

 

 ای سطحیدار در سیستم آبیاری قطرهتعیین الگوی جبهه رطوبتی در اراضی شیب

 

 و فریبا علی نظری* 1بختیار کریمی
 استادیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

bakhtiar.karimi@gmail.com  

 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

an.fariba@gmail.com 

 

 چکیده

 
-تر زهیيکِ تیصگردد. تا تَجِ تِ ایيتْیٌِ از آب  هیتخویي اتعاد جثِْ رطَتتی هَجة افسایص راًذهاى کارترد ٍ استفادُ 

ی رطَتتی در اراضی هسطح است، ضٌاخت الگَی ًسثتاً هٌاسة جثِْکطاٍرزی تحت کطت در اکثر هٌاطق دًیا ًا ّای

-ازُتاضذ. در ایي پژٍّص، ترای اًذای ضرٍری هیآتیاری قطرُ ّایترداری صحیح از سیستندار ترای هذیریت ٍ تْرُضیة

ساختِ ضذ. از هذل کَچکتر ترای اًجام  گیری جثِْ پیطرٍی رطَتت در خاک دٍ هذل فیسیکی تِ ضکل هکعة هستطیل

%، 0ّا ترای چْار ضیة هختلف )تا دتی تیطتر استفادُ ضذ. آزهایص تا دتی کوتر ٍ از هذل تسرگتر ترای آزهایص آزهایص

لیتر در  6ٍ  4، 2چکاى )هتَسط، سٌگیي(،  تا سِ دتی قطرُ )سثک، ّای هختلف%(، سِ ًَع خاک تا تافت%30 ٍ %20، 10

-گسترش پیاز رطَتتی در اراضی ضیثذار در قسوت پاییي دست ٍ تاالدست قطرُساعت( تِ اًجام رسیذ. ًتایج ًطاى داد کِ 

چکاى ٍ ارگیری قطرُدر ارتثاط تا هَقعیت قرطراحی تٌاترایي، تاضذ، ّای هختلف( هتفاٍت هیّا ٍ خاکچکاى )ترای دتی

دار ٍ هَقعیت گیاُ تِ سوت ٍ تا تَجِ تِ هاّیت اراضی ضیة دار تایستی هتفاٍت از اراضی هسطح تاضذگیاُ در اراضی ضیة

ترای سٌاریَّای  ّا چکاىقرارگیری قطرُ دقیقهَقعیت  ٍچکاى تغییر هکاى دادُ ضَد کِ هقادیر دقیق آى پاییي قطرُ

ّای هختلف( در ایي تحقیق ارائِ ضذُ است. ًتایج ًطاى داد کِ درصذ ضعاع خیس ّا ٍ خاکّا، ضیةهختلف )ترای دتی

%، 2/49-5/81در اراضی ضیثذار ترای سِ ًَع خاک سٌگیي، هتَسط ٍ سثک تِ ترتیة تیي   چکاىضذُ پاییي دست قطرُ

چکاى تِ ترتیة االدست قطرُتاضذ ٍ ایي هقادیر ترای درصذ ضعاع خیس ضذُ ت% هتغییر هی%7/70-3/48 ٍ 76-2/49

تَاًذ تِ عٌَاى یک راٌّوای کلی تاضذ.  ًتایج ایي تحقیق هی% هتغییر هی3/29-7/49ٍ  24%-8/50، 18/%5-8/50تیي 

چکاى را تِ صَرت ًسثتاً ای در اراضی ضیثذار استفادُ گردد ٍ هَقعیت گیاُ ٍ قطرُّای آتیاری قطرُدر طراحی سیستن

  دقیقی هطخص کٌذ.    
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 مقدمه

ای سٚضی وبسآٔذ ٚ ٔؤثش ثشای آثیبسی لغشٜ

سسب٘ذٖ ٔسشمیٓ آة ثٝ خبن دسٌیبٞبٖ سدیفی ٚ دسخشبٖ 

خٛیی دس ثبضذ. اص خّٕٝ ٔضایبی ایٗ سٚش غشفٝٔی

بر وطبٚسصی، أىبٖ سش ػّٕیٔػشف آة، ا٘دبْ آسبٖ

داس ضٛس ٚ أىبٖ اسشفبدٜ دس اساضی ضیت اسشفبدٜ اص آة

در ضذٌی خبن اٍِٛی خیس (.1990 ثّیٙسش)وّش ٚ  اسز

ای ٘مص ٟٕٔی دس عشاحی آثیبسی سیسشٓ آثیبسی لغشٜ یک

 ٘ظیش یثٝ ػٛأُ ٔخشّف یضذٌخیس یاٍِٛای داسد. لغشٜ

چىبٖ، ٞذایز لغشٜ یخبن، دث سبخشٕبٖثبفز خبن، 

 یٚ ضیت صٔیٗ ثسشٍ یحدٓ آة وبسثشد ی،ٞیذسِٚیى

وشد  یعشاح یعٛس سٛاٖیسا ٔ یالغشٜ یسیسشٓ آثیبس .داسد

اسشفبدٜ  ی لبثُثٝ ٘حٛ ٔؤثش یوٝ دس ٞش ٘ٛع سٛدٌٛشاف

اٌش فبغّٝ ثیٗ دسخشبٖ  یثب ضیت صیبد، حش یثبضذ. دس اساض

 یالغشٜ یآثیبس سٛاٖیثبضذ، ٔ بٚرٔشف٘بٔٙظٓ ٚ ا٘ذاصٜ آٟ٘ب 

سا ثٝ ٘حٛ ٔغّٛة ثٝ وبس ٌشفز، صیشا آة ٘ضدیه ثٝ ٞش 

ثب سٛخٝ . (1371ی،ضیبء سجبس احٕذ) ضٛدیدخص ٔ دسخز

 یدس اساض ی سعٛثشییب خجٟٝ یوٝ اثؼبد دیبص سعٛثشثٝ ایٗ

ٚ ثب سٛخٝ ثٝ ایٙىٝ  ٞسشٙذ داس ثب ٞٓ ٔشفبٚرٔسغح ٚ ضیت

 ٔسغح ا٘دبْ ضذٜ اسز اساضیدس صٔیٙٝ  یٔغبِؼبر صیبد

 ٔحٕذی ٚ ثطبسر، خب1398ٖ ٘ظشیػّیوشیٕی ٚ )

سّیٓ ٚ ٕٞىبساٖ ، 1394ِٛیی ٚ ٕٞىبساٖ ، ٘بیت1395

فشد ٚ غٕذیبٖ ،2015صیٗ اِؼبثذیٗ ٚ ٕٞىبساٖ ، 2018

، ایٗ ضشٚسر ٚخٛد داسد وٝ دس صٔیٙٝ (2012ٕٞىبساٖ 

غٛسر دزیشد، ِزا دس  ثیطششیداس سحمیمبر ضیت یاساض

داس ٘سجز ثٝ ضیت یدس اساض یایٗ سحمیك ثیطشش ثٝ آثیبس

 .ضذٜ اسز دشداخشٝٔسغح 

سٛصیغ سعٛثز ( 1395ٕٞىبساٖ )٘ٛسٚصیبٖ ٚ 

ٞبی صیش سغحی دس خبن چىبٖخبن سحز آثیبسی ثب لغشٜ

اصعشیك داس دٚ الیٝ ٚ دس دٚ حبِز صٔیٗ ٔسغح ٚ ضیت

ثشسسی ٚ اثشار ضشایظ ای سا ا٘دبْ آصٔبیطٟبی ٔضسػٝ

عٛس ٔٙفشد ٚ سٛاْ سا ثش ای ثٛدٖ خبن ثٝضیت صٔیٗ ٚ الیٝ

 ٞب ثب ٔمبیسٝآٖ ضذٌی خبن ثشسسی وشد٘ذ.اٍِٛی خیس

ٞبی ٔسغح ٚ ٞبی سعٛثشی ٔطبٞذاسی دس خبنثیٗ ٘یٕشخ

داس، ثٝ ایٗ ٘شیدٝ سسیذ٘ذ وٝ ثب افضایص ٔذر صٔبٖ ضیت

داس ثب ٞبی ضیتبنآثیبسی، ٘یٕشخ سعٛثشی ایدبد ضذٜ دس خ

 یبثذ.ٞبی ٔسغح سغبثك ثیطششی ٔی٘یٕشخ حبغُ دس خبن

 π( ثٝ وٕه لضیٝ 1395وشیٕی ٚ ٕٞىبساٖ )

وٙذ وٝ دس یه ٔسئّٝ ثبویٍٟٙبْ ثیبٖ ٔی πلضیٝ ) ثبویٍٟٙبْ

ثؼذ اغّی ٞسشٙذ،  mوٕیز وٝ داسای  n فیضیىی ضبُٔ

 ٚ ثب (وشد ایدبدثؼذ ٔسشمُ، بسأشش ثید     سٛأٖی

اسشفبدٜ اص آ٘بِیض اثؼبدی ٚ ثب دس ٘ظش ٌشفشٗ سٝ ٔشغیش 

چىبٖ ٚ غشٜٞذایز ٞیذسِٚیىی اضجبع، دثی خشٚخی اص ل

ثیٙی سغح خیس ضذٜ سا ثشای دیصصٔبٖ آثیبسی، سٚاثغی 

ای چىبٖ دس سیسشٓ آثیبسی لغشٜخبن ثبال ٚ دبییٗ لغشٜ

 45ٚ  30،  15سغحی ٚ صیش سغحی ثشای ػٕك ٘ػت 

سصیبثی ایٗ ٔذَ ٘طبٖ داد وٝ ائٝ داد٘ذ. ٘شبیح سب٘شیٕششی اسا

ثیٙی ایٗ ٔؼبدالر ثب دلز ثبالیی سغح خیس ضذٜ سا دیص

( ثٝ ثشسسی اثش ضیت 1394اسٕبػیّی ٚ ٕٞىبساٖ ) وٙٙذ.ٔی

سٚی اثؼبد دیبص سعٛثشی اص یه ٔٙجغ سغزیٝ خغی دس اساضی 

داس دسخبوی ثب ثبفز سیّشی ِْٛ ثب دٚ دثی ضص ٚ ٘ٝ ضیت

غفش،  ضیت )  سٝ  اصای ثٝ سبػز دس ٚاحذعَٛ ٘ٛاس،  ِیشش دس

 افضایص ٞب ٘طبٖ داد٘ذ وٝ ثبآٖ  دسغذ( دشداخشٙذ.  دٙحٚ   دٚ 

 ضذٜ خیس حدٓ ٚ ٔسبحز ػٕك، ٚ ػشؼ ضیت، ٚ دثی

 یه آٔبسی سغح دس افضایص وٝ ایٗ وٙٙذٔی دیذا افضایص

ثٝ  دسغذ ٘سجز دٙح ٚ دٚ ضیت ثب اساضی دس دسغذ

حیذسی ٚ  داضز. داسٔؼٙی اخشالف ٔسغح اساضی

 خیس اٍِٛی ثش ضیت اثش ( وٝ ثٝ ثشسسی1394ٕٞىبساٖ )

 ثب سبصیضجیٝ ٚ سغحی ایلغشٜ آثیبسی خبن سحز ٌیضذ

 ٘طبٖ داد٘ذ وٝ دس ،دٚثؼذی دشداخشٙذٞبیذسٚس  ٔذَ

 دبییٗ سٕز ثٝ خٟز ضیت دس سعٛثز داسضیت اساضی

 ضذٜ خیس ٔسبحز اٍِٛی اص ٚ اسز ضذٜ ٌسششدٜ دسز

 سعٛثز ضىُ اٍِٛی ٚ ضذٜ وبسشٝ ضیت ثبالدسز دس

 ثبضذ.ثیضی ٔی ضىُ ثٝ سمشیجبً

 ٘طبٖ داد٘ذ وٝ ثب (1391ٔحٕذی ٚ ٕٞىبساٖ )

 دس سعٛثشی دیبص حدٓ ٚ ٔسبحز صٔیٗ، ضیت افضایص

یبثذ. سٛصیغ خجٟٝ ٔی افضایص ثبثز آثیبسی صٔبٖ ٔذر
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 ضیت دس سعٛثشی دیبص دسزٚ دبییٗ ثبالدسز دیطشٚی دس

 ثٛد. ٘بٔشمبسٖ داسضیت اساضی دس ِٚی ٔشمبسٖ دسغذ غفش

چىبٖ ( ثٝ ثشسسی اثش دثی لغش1390ٜ٘ػیشی ٚ ٕٞىبساٖ ) 

ٚ دیشدبیی آثیبسی ثٝ اصای حدٓ آة وبسثشدی ٔطخع ثش 

چىبٖ( ای )لغشٜؼبد دیبص سعٛثشی اص یه ٔٙیغ ٘مغٝاث

ضٙی -ٞب دس خبوی ثب ثبفز ٔشٛسظدشداخشٙذ. ٔغبِؼبر آٖ

ِیشش ثش سبػز ا٘دبْ ضذٜ اسز.  24ٚ  8، 4سٝ دثی ثب 

ٞب ٘طبٖ دادوٝ ثٝ اصای یه حدٓ ثبثز ٘شبیح ٔغبِؼبر آٖ

ضذٜ چىبٖ، ضؼبع حدٓ خیسآة، ثب افضایص دثی لغشٜ

یبثذ ٚ ی دیبص سعٛثشی وبٞص ٔیضذٜافضایص ٚ ػٕك خیس

ثب افضایص دیشدبیی آثیبسی ثٝ اصای ٔمبدیش ٌٛ٘بٌٖٛ دثی 

ی خبن افضایص ضذٜ، ػٕك ٚ ضؼبع خیسٞبچىبٖلغشٜ

 .یبثذٔی

ثب سٚیىشدی سحّیّی ( 2016ٔب٘سف ٚ خٕبیس )

ی حدٓ خیس ضذٜ خبن حبغُ اص یه لغشٜ ثٝ ٔحبسجٝ

چىبٖ دشداخشٙذ ٚ ثٝ ایٗ ٘شیدٝ سسیذ٘ذ وٝ ضىُ حدٓ 

ثبضذ. دس خیس ضذٜ خبن ثٝ غٛسر یه ٘یٓ ثیضی ٔی

سحّیّی ٞبی ایٗ دژٚٞص ٕٞچٙیٗ ثب اسشفبدٜ اص سٚش

 ضذ. ضذٌی اسائٝسٚاثغی ثشای سخٕیٗ حدٓ خیس

ٔؼبدِٝ ای سا دیطٟٙبد داد٘ذ وٝ  (2016) اَ اٌیذی

ثب اسائٝ یه ٔذَ سدشثی ثب اسشفبدٜ اص ٞطز دبسأشش ٚسٚدی 

ٚ ثٝ سٚش سٌشسیٖٛ، سٛصیغ افمی ٚ ػٕٛدی دس سیسشٓ 

ای سغحی سا ضجیٝ سبصی ٕ٘ٛد. ٔضیز ایٗ آثیبسی لغشٜ

وٝ ثش خالف سٚاثظ سدشثی لجّی، ساثغٝ ایٗ اسز 

ثیٙی اسشفبدٜ وشدٜ ٔشغیشٞبی ٚسٚدی ٔخشّفی ثشای دیص

اسز )اصخّٕٝ چٍبِی ظبٞشی، دسغذ ضٗ، سیّز ٚ سس( 

سٛا٘ذ ضٙبخز ثٟششی اص وٝ ثب داضشٗ ایٗ دبسأششٞب ٔذَ ٔی

 .ٔحیظ دیچیذٜ خبن داضشٝ ثبضذ

-ضجیٝ یثشا یسدشث یٔذِ( 2011) دیششّٔه ٚ 

اسائٝ  یالغشٜ ای٘مغٝسحز ٔٙجغ  یاثؼبد دیبص سعٛثش یسبص

دس  یآصٔبیص غحشای یٞبایٗ وبس اص دادٜ یداد٘ذ. آٟ٘ب ثشا

 یاص ٔذَ ٘یٕٝ سدشث ی،اسصیبث ی. ثشإ٘ٛد٘ذٔضسػٝ اسشفبدٜ 

صٚس ٚ ضٛاسسضٔٗ ٚ ٕٞچٙیٗ أیٗ ٚ اخٕبج اسشفبدٜ 

ثب  یسبصر سا ثب دٚ سٚش ثٟیٙٝال. ضشایت ٔؼبدٕ٘ٛد٘ذ

 یثبصیبث ٔٛسد یُ ٔشثؼبر خغب ٚ سٌشسیٖٛ غیشخغحذال

ٞب دس ٔمبیسٝ ٔذَ یثیٙلشاس داد٘ذ. ٘شبیح ٘طبٖ داد وٝ دیص

اص دلز  یغحشای ٞبیدادٜٔطبٞذٜ ضذٜ اص  یٞبثب دادٜ

وٝ  دٞٙذیٕٞچٙیٗ ٘شبیح ٘طبٖ ٔ ،ثشخٛسداس ثٛد٘ذ یٔٙبسج

-ٚ خبن ٞبیدث یثشا یاص دلز ٔٙبسج ضذٜاسائٝ  یٞبٔذَ

 (2009)دبسُ ٚ ساخذٛر  .ثبضٙذیٔخشّف ثشخٛسداس ٔ یبٞ

ٌشافی ٚ ضیت صٔیٗ سٚی خػٛغیبر داد٘ذوٝ سٛدٛ ٘طبٖ

ٞیذسِٚیىی خبن اص لجیُ سٛصیغ سعٛثز، ضذر 

ٞب آٖ ٘فٛردزیشی ٚ ٞذایز ٞیذسِٚیىی اضجبع اثش داسد.

-ٕٞچٙیٗ ٘طبٖ داد٘ذ وٝ دس خبن ِٛٔی ضٙی، ثٝ دِیُ ثیص

سجز ثٝ ٘یشٚی ٔىص ٘فٛر ػٕمی سش ثٛدٖ اثش ٘یشٚی ثمُ ٘

 ثبضذ.سش ٔیثیص

ثب ثشسسی اثش ضیت ثش ( 2006) ٞبر ٚ ٕٞىبساٖ

ثب  ٔیضاٖ ٘فٛر ٚ ٔمذاس سٚا٘بة سغحی ٘طبٖ داد٘ذ وٝ

-افضایص ضیت صٔیٗ ٔمذاس ٘فٛر آة دس خبن وبٞص ٔی

ثبفز سأثیش یبثذ. ثٝ عٛس وّی اٞذاف ایٗ دژٚٞص ثشسسی 

اثؼبد  یثش سٚ ضیت صٔیٗچىبٖ ٚ ٕٞچٙیٗ دثی لغشٜ خبن،

دس  یسغح یالغشٜ یدس آثیبس یسعٛثش یٚ ٔسبحز خجٟٝ

 ثبضذ.ٔی داسٔسغح ٚ ضیت اساضی

ٔغبثك ثب ٔغبِؼبر غٛسر ٌشفشٝ ٘شبیح ایٗ 

دٞذ وٝ سحمیمبر ا٘ذوی دس صٔیٙٝ سٛصیغ سحمیمبر ٘طبٖ ٔی

داس غٛسر ٌشفشٝ اسز أب دیبص سعٛثشی دس اساضی ضیت

وبّٔی دس ایٗ صٔیٙٝ وٝ دس ثش ٌیش٘ذٜ ٞٙٛص سحمیك خبٔغ ٚ 

ٞبی سٙبسیٛٞبی ٔخشّف )ثشای خبن، دثی ٚ ضیت

ٔخشّف( ثبضذ، غٛسر ٍ٘شفشٝ اسز. ٕٞچٙیٗ دبسأششٞبی 

 ثٝ آٖ اضبسٜ ضذٜ اسز 1ٟٔٓ عشاحی وٝ دس ضىُ 

)ثخػٛظ ٔسبحز( سبوٖٙٛ ثٝ غٛسر خبٔغ اسائٝ ٘طذٜ 

شٞب اسز. دس ٞذف اغّی ایٗ سحمیك اسصیبثی ایٗ دبسأش

ثشای سیٕبسٞبی ٔخشّف آثیبسی ٚ اسائٝ یه دسشٛساِؼُٕ 

-ٞبی آثیبسی لغشٜوّی ثشای عشاحی ٚ اخشای ثٟیٙٝ سیسشٓ

 ثبضذ.ای سغحی دس اساضی ضیجذاس ٔی
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 دار و هسطحپاراهترهای ههن طراحی پیاز رطوبتی در اراضی شیب -1شکل 

 

ی نمادهای استفاده شده برای ابعاد جبهه

ی سعٛثشی دس سٕز ضؼبع خجٟٝدسغذ :    رطوبتی:

ی ضؼبع خجٟٝدسغذ چىبٖ دس حبِز ٔسغح ٚ ساسز لغشٜ

، داسچىبٖ دس حبِز ضیتلغشٜدسز دبییٗ سعٛثشی دس

-ی سعٛثشی دس سٕز چخ لغشٜضؼبع خجٟٝدسغذ :    

 ی سعٛثشی دسخجٟٝضؼبع دسغذ چىبٖ دس حبِز ٔسغح ٚ 

ی لغش خجRٟٝ: داس، چىبٖ دس حبِز ضیتلغشٜدسز ثبال

ی سعٛثشی دس سٕز ٔسبحز خجٟٝ:       سعٛثشی، 

ی چىبٖ دس حبِز ٔسغح ٚ ٔسبحز خجٟٝساسز لغشٜ

داس،  چىبٖ دس حبِز ضیتلغشٜدسز دبییٗسعٛثشی دس

-ی سعٛثشی دس سٕز چخ لغشٜٔسبحز خجٟٝ:        

-ثبالی سعٛثشی دسدس حبِز ٔسغح ٚ ٔسبحز خجٟٝ چىبٖ

ٔسبحز       : ، داسچىبٖ دس حبِز ضیتلغشٜدسز 

 ی سعٛثشیوُ خجٟٝ

 

 هامواد و روش

ٌیشی اثؼبد دیبص سعٛثشی ٚ ا٘ذاصٜ ثٝ ٔٙظٛس ثشسسی

ٞبی دس خٟبر ٔخشّف ٚ سبثیش دبسأششٞبی ٔخشّف )اثش دثی

 ،آٖثش سٚی ٔخشّف، ثبفز خبن ٚ ٕٞچٙیٗ ضیت صٔیٗ( 

فشاٞٓ  ای دس ضشایظ آصٔبیطٍبٞیآثیبسی لغشٜ ٔذَ یه

ایٗ دژٚٞص دس ٔحٛعٝ آصٔبیطٍبٜ ٞیذسِٚیه . ٌشدیذ

دا٘طىذٜ وطبٚسصی دا٘طٍبٜ وشدسشبٖ غٛسر دزیشفز. دس 

سبصی خجٟٝ دیطشٚی سعٛثز دس ، ثشای ضجیٝسحمیكایٗ 

داس دٚ ای سغحی دس اساضی ضیتخبن دس آثیبسی لغشٜ

ٔذَ فیضیىی ثٝ ضىُ ٔىؼت ٔسشغیُ یىی ثٝ اثؼبد 

ثٝ سشسیت ػشؼ، عَٛ ٚ اسسفبع( ٚ ) ٔشش 20/1×20/1×6/0

ٔشش سبخشٝ ضذ. اص ٔذَ  20/1×40/1×7/0دیٍشی ثٝ اثؼبد 

سش ثشای ا٘دبْ آصٔبیص ٞب ثب دثی وٕشش ٚ اص ٔذَ وٛچه

اسشفبدٜ ضذ. ثٝ  سش ثشای آصٔبیص ٞب ثب دثی ثیطششثضسي

ٌیشی خجٟٝ دیطشٚی سعٛثز دس ٔٙظٛس ٔطبٞذٜ ٚ ا٘ذاصٜ

وشثٙبر ضفبف خبن، غفحٝ خّٛیی ٔذَ ٞب اص خٙس دّی

ٞبی آٟ٘ب اص خٙس فّض سبخشٝ ضذ. ثشای ٚ سبیش لسٕز

ٔحبسجٝ خجٟٝ دیطشٚی سعٛثز دس خٟبر ٔخشّف، لسٕز 

ثٝ ٔٙظٛس  ٌشدیذ.ثٙذی ب ثٝ ٚسیّٝ ٔشش دسخٝٞخّٛیی ٔذَ

ٌٛیشی اص خشیب٘بر سشخیحی دس حیٗ آصٔبیص، ثب خّ

ٚ  وشثٙبراسشفبدٜ اص ٔبِیذٖ خال سً٘ ثش سٚی سغح دّی

ٞبی صثش ثش سٚی آٖ یه سغح ٘سجشبً صثش سذس دبضیذٖ ضٗ

وٝ ٚصٖ خبن داخُ ایٗ ثب سٛخٝ ثٝ ایٗ .ایدبد ٌشدیذ.

ٔحفظٝ صیبد ثٛد، ثٝ ٔٙظٛس خٌّٛیشی اص ایدبد ا٘حٙب دس 

ثب اسشفبدٜ اص دشٚفیُ  ٞبحٝ خّٛیی ٔذَوشثٙبر، غفدّی

فّضی ٟٔبس ضذ٘ذ. ثشای عشاحی سیسشٓ آثیبسی، آة اص یه 

اسیّٗ ِیششی ثٝ ٚسیّٝ دٕخ ٔٙشمُ ٚ اص ِِٛٝ دّی 200ٔخضٖ 

ٔششی ثشای ٔیّی 20ِِٛٝ اغّی،  ثٝ ػٙٛأٖششی ٔیّی 32

ٞبی فشػی اسشفبدٜ ٔششی ثشای ِِٛٝٔیّی 16٘یٕٝ اغّی ٚ 

یش ا٘شمبَ آة اص ضیش فّىٝ، فطبسسٙح )ثشای . دس ٔسٌشدیذ

چىبٖ( ٚ ضیش سٙظیٓ فطبس دس ٔحذٚدٜ فطبس وبسوشد لغشٜ

-لغغ ٚ ٚغُ خشیبٖ اسشفبدٜ ضذ. ٕٞچٙیٗ ثٝ ٔٙظٛسوٓ

دس ٘ػت وشدٖ فطبس ٚاسدٜ ثش سیسشٓ، یه ِِٛٝ ثبی

ثبس ا٘دبْ ضذ.  دٌٚشدیذ. وّیٝ آصٔبیص ٞب دس فطبس ثبثز 

چىبٖ چىبٖ سایح دس ٔٙغمٝ، لغشٜوٝ لغشٜثب سٛخٝ ثٝ ایٗ

سشی داسد، اص ایٗ ٘ٛع ثبضذ ٚ ػٕٛٔیز ثیص٘شبفیٓ ٔی

ٕ٘بیی ضٕبسیه اص ٔذَ  2چىبٖ اسشفبدٜ ضذ. دس ضىُ لغشٜ

دسایٗ سحمیك اص سٝ  ٘طبٖ دادٜ ضذٜ اسز. آٖ ٚ اسػبالر

ٞبی ٔخشّف )ثبفز سجه، ٔشٛسظ ٚ ٘ٛع خبن ثب ثبفز

ٞب اص خبن ثٝ ٔذَسٍٙیٗ( اسشفبدٜ ٌشدیذ. دش وشدٖ 

غٛسر الیٝ الیٝ ٚ ٔشٙبست ثب ٚصٖ ٔخػٛظ ظبٞشی 
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ی خبن غٛسر ٌشفز. دس اص اسٕبْ ٞش آصٔبیص ثب سخّیٝ

ٞب ٚ خطه وشدٖ آٖ دس ٞٛای خبن خیس ضذٜ اص ٔذَ

سٛصیغ ٌشدیذ. ظ ثشای ا٘دبْ آصٔبیص ثؼذی ٟٔیب آصاد، ضشای

ٞبی ٔٛسد ٔغبِؼٝ دس ایٗ دژٚٞص ثب خبن ا٘ذاصٜ رسار

-ثبفز خبن 2دس ضىُ  ٞیذسٚٔششی ثٝ دسز آٔذ. سٚش

ٞبی اسشفبدٜ ضذٜ ثش سٚی ٔثّث ثبفز خبن ٘طبٖ دادٜ 

ٞذایز ٞیذسِٚیىی اضجبع خبن ثب اسشفبدٜ اص ضذٜ اسز. 

ٞبی ا٘دبْ ثب سٛخٝ ثٝ آصٔبیصثش٘بٔٝ سصسب سخٕیٗ صدٜ ضذ. 

ٞبی ٔٛسد اسشفبدٜ دس ضذٜ خػٛغیبر فیضیىی خبن

ٕٞچٙیٗ دس ایٗ سحمیك  آٚسدٜ ضذٜ اسز. 1خذَٚ 

 30ٚ  20، 10، 0ٞب ثشای چٟبس ضیت ٔخشّف )آصٔبیص

 ضص ٚ چٟبس، دٚچىبٖ )ثشای سٝ ٘ٛع دثی لغشٜ دسغذ( ٚ

صٔبٖ آثیبسی دس ایٗ ٔذر ِیشش دس سبػز( ثٝ ا٘دبْ سسیذ ٚ 

ٞبی ٔخشّف سبػز ثٛد. ٕٞچٙیٗ دس صٔبٖ سٝ سحمیك

 150، 120، 90، 60، 50، 40، 30،20، 10، 5 ،3، 1آثیبسی )

دلیمٝ( خجٟٝ دیطشٚی سعٛثز سشسیٓ ٌشدیذ. ثؼذ اص  180ٚ 

ٞبیی سٟیٝ ضذ ٚ ثٝ وٕه ٔذَ ػىس ا٘دبْ ٞشآصٔبیص، اص

افضاسٌشافش، ٔخشػبر وّیٝ ٘مبط ٞب ٚ ثب اسشفبدٜ اص ٘شْآٖ

ٌشدیذ. سذس ثب دس اخشیبس داضشٗ خجٟٝ دیطشٚی اسشخشاج 

وذ، ضاس اسٛافٔخشػبر ٘مبط ٚ ٕٞچٙیٗ ثب اسشفبدٜ اص ٘شْ

سٛصیغ خجٟٝ دیطشٚی سعٛثز دس خٟبر ٔخشّف ٔحبسجٝ 

 ٌشدیذ.

 
هربوطه برای اًجام آزهایش ًوایی از هذل و اتصاالت -2شکل   

 
 های هورد هطالعهخصوصیات فیسیکی خاک -1جذول 

)   بافت خاک درصذ شي درصذ سیلت درصذ رس ًووًه خاک
  

  
)   (

  

   
) 

7/0 رسی 27 28 45 سنگین  34/1  
04/1 لوم رسی شنی 55 15 30 متوسط  4/1  
35/3 لوم شنی 79 10 11 سبک  52/1  
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 های هورد هطالعههثلث بافت خاک و تعییي بافت خاک - 2شکل 

 

 و بحث ایجنت

 تاثیر شیب بر توزیع الگوی رطوبت

ای اٍِٛی ٞبی آثیبسی لغشٜسیسشٓدس عشاحی 

 3ای ثشخٛسداس اسز دس ضىُ دیبص سعٛثشی اص إٞیز ٚیژٜ

اٍِٛی دیبص سعٛثشی ثشای اساضی ٔسغح ٚ ضیجذاس ثشای 

سٙبسیٛٞبی ٔخشّف دثی ٚ ٘ٛع خبن اسائٝ ضذٜ اسز. 

دٞذ وٝ ٌسششش سعٛثز دس اساضی ٘طبٖ ٔی 3 ضىُ٘شبیح 

 ثمُداس ثش خالف اساضی ٔسغح، دس خٟز ٘یشٚی ضیت

( 1376ضشیف ثیبٖ اِحك )چىبٖ( ٘یسز. ٔحٛس لغشٜ)

ی سعٛثشی دس لسٕز ضیت صٔیٗ سا ػبُٔ ٌسششش خجٟٝ

دبییٗ دسز ٚ ػبُٔ ثبصداس٘ذٌی آٖ دس لسٕز ثبالدسز 

 ٔىص ٘یشٚی ٔسغح، اساضی دسچىبٖ دا٘سشٝ اسز. لغشٜ

 ثمُ ٘یشٚی ٚدس خٟز افمی  سعٛثز ٌسششدٌی ٔٛخت

 دس وٙذ ِٚیٔی ٞذایز سٕز دبییٗ ثٝ سا سعٛثز ایٗ

 سحز ثبالدسز خٟز دس سعٛثز ٌسششش داسضیت سغح

 ٔىص ٘یشٚی وٝ ثٛدٜ ثمُ ٚ٘یشٚی ٔىص ٘یشٚی سأثیش

 ٔب٘غ ثمُ ٘یشٚی أب وطب٘ذٜ ثبالدسز سٕز ثٝ سا سعٛثز

 ػذْ ػّز ثٝ ٕٞچٙیٗ. ضٛدٔی سٕز ثبالدسز ثٝ حشوز

 ثبال، ثٝ سٚ حشوز دس ثمُ ٘یشٚی ثش ٔىص ٘یشٚی یغّجٝ

 داسضیت سغٛح دس ثبالدسز دس سعٛثشی یدیطشٚی خجٟٝ

. (1392ٕٞىبساٖ، ٚ )ٔحٕذی اسز ٔسغح سغٛح اص وٕشش

وٝ سمشیجبً ثٝ ٕٞبٖ ا٘ذاصٜ وٝ  ٘شبیح ایٗ سحمیك ٘طبٖ داد

وطیذٜ ضذ، ثٝ ٕٞبٖ  دسزی سعٛثشی ثٝ سٕز دبییٗخجٟٝ

ٕٞچٙیٗ  ی ثبال دسز وٓ ضذ.دس خجٟٝ ا٘ذاصٜ اص دیطشٚی

وٝ ثب  دس ثبفز سٍٙیٗ ٘شبیح ایٗ سحمیك ٘طبٖ داد وٝ

افضایص ضیت صٔیٗ، اخشالف ثیٗ خجٟٝ سعٛثشی دبییٗ ٚ 

ِیشش دس  ضصٌشدد ٚ سأثیش آٖ دس دثی ثبالدسز ضذیذسش ٔی

ٞبی ثب ثبفز سجه ٚ ثبضذ أب دس خبنسش ٔیسبػز ٕ٘بیبٖ

ثبضذ ٚ خجٟٝ است وٕشش ٔیٔشٛسظ ایٗ اخشالف ثٝ ٔش

ٞبی ٔشٛسظ دیطشٚی سعٛثز ثٝ سٕز ثبالدسز دس خبن

ثبضذ. ٞبی سسی ٔیٚ سجه ثٝ ٔشاست ثیطشش اص خبن

صٖ ٚ سیطٝ سحمیكثب ٘شبیح ٕٞچٙیٗ ٘شبیح ایٗ سحمیك 

 داسد. ثمز( ٔغب1385ٕٞىبساٖ )
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 برای تیوارهای هختلف در اراضی هسطح و شیبذارجبهه رطوبتی گیری شذه هقادیر اًذازه -3 شکل

 

 رطوبتی جبهه شعاع بر زمین شیب تأثیر

ی ٘شبیح ٔشثٛط ثٝ سأثیش ضیت صٔیٗ ثشضؼبع خجٟٝ

، سعٛثشی دس سٝ ٘ٛع ثبفز خبن )سجه، ٔشٛسظ ٚ سٍٙیٗ(

ِیشش  6ٚ  4، 2ٞبی دثی دسغذ، 30ٚ  20، 10، 0ٞبی ضیت

 2حدٓ آة آثیبسسی ثبثز دس خذَٚ  ثشایثش سبػز ٚ 

دٞذ وٝ دس ٞش سٝ ٘ٛع آٚسدٜ ضذٜ اسز. ٘شبیح ٘طبٖ ٔی

ی سعٛثشی ثٝ داس، ضؼبع خجٟٝثبفز خبن دس صٔیٗ ضیت

ی چىبٖ ثیطششاص ضؼبع خجٟٝعشف دبییٗ دسز لغشٜ

٘شبیح ثبضذ، ٕٞچٙیٗ سعٛثشی دس لسٕز ثبالدسز آٖ ٔی

ی سعٛثشی دس لسٕز دبییٗ حبوی اص افضایص ضؼبع خجٟٝ

دسز خجٟٝ ثشای حدٓ آة آثیبسی یىسبٖ ثب افضایص ضیت 

ثبضذ. ایٗ ٘شبیح ثب ٘شبیح ثٝ دسز آٔذٜ سٛسظ صٔیٗ ٔی

(، 1385صٖ ٚ ٔٛسٛی )(، سیط1392ٝٔحٕذی ٚ ٕٞىبساٖ )

 2خذَٚ  ( ٔغبثمز داسد. ٔغبثك ثب2009دبسُ ٚ ساج دٛر )

 5/81سب  2/49دس ثبفز سٍٙیٗ ثیٗ     ش دسغذٔمبدی

دسغذ ثٛدٜ  8/50سب  5/18ثیٗ    دسغذ ٚ ٔمبدیش دسغذ 

سب  2/49ٔشٛسظ ثٝ سشسیت اص اسز. ایٗ ٔمبدیش ثشای ثبفز 

ٔشغیش ٚ ثشای ثبفز سجه ثٝ  8/50سب  24دسغذ ٚ  76

ٔشغیش ثٛدٜ  7/49سب  3/29دسغذ ٚ  7/70سب  3/48سشسیت اص 

سٛاٖ ٘شیدٝ ٌشفز ٞبی خذاَٚ ٔزوٛس ٔیدٜاسز. ثٙبثش دا

ی سعٛثشی ثٝ سٕز داس ضذٖ صٔیٗ، ضؼبع خجٟٝوٝ ثب ضیت

ضٛد وٝ ثب افضایص ضیت چىبٖ وطیذٜ ٔیدسز لغشٜدبییٗ

سش ضذٜ دسز ثیصصٔیٗ ایٗ ٌسششدٌی ثٝ سٕز دبییٗ

ِیشش ثش  دٚاسز. ثٝ ػٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ دس ثبفز سٍٙیٗ دس دثی 
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ی سعٛثشی دس سٕز خجٟٝ سبػز دس ضیت غفش، ضؼبع

ثبضذ وٝ ایٗ ٔمذاس دس دسغذ ٔی 7/50چىبٖ ساسز لغشٜ

، 59دسغذ ثٝ سشسیت ثٝ ٔمبدیش  30ٚ  20، 10ٞبی ضیت

سسیذٜ اسز ٚ دس ثبفز ٔشٛسظ دس دثی  7/73ٚ  8/68

ی سعٛثشی ِیشش ثش سبػز دس ضیت غفش، ضؼبع خجٟٝ چٟبس

ایٗ ثبضذ وٝ دسغذ ٔی 2/49چىبٖ دس سٕز ساسز لغشٜ

دسغذ ثٝ سشسیت ثٝ  30ٚ  20، 10ٞبی ٔمذاس دس ضیت

سسیذٜ اسز ٚ ٕٞچٙیٗ دس  1/72ٚ  6/63، 6/57ٔمبدیش 

ِیشش ثش سبػز دس ضیت غفش،  ضصثبفز سجه دس دثی 

 7/51چىبٖ ی سعٛثشی دس سٕز ساسز لغشٜضؼبع خجٟٝ

 30ٚ  20، 10ٞبی ثبضذ وٝ ایٗ ٔمذاس دس ضیتدسغذ ٔی

سسیذٜ  7/70ٚ  6/67، 6/58 دیشٔمبدسغذ ثٝ سشسیت ثٝ 

ثٝ غٛسر وّی ٘شبیح ایٗ سحمیك ٘طبٖ داد وٝ دس  اسز.

اساضی ٔسغح خجٟٝ دیطشٚی آة ثٝ سٕز ثبال ٚ دبییٗ 

ثبضذ دس ٔٛلؼیز لشاس سمشیجبً یىسبٖ )خجٟٝ ٔشمبسٖ( ٔی

ثبضذ أب ثب ضیجذاس ضذٖ چىبٖ ٔیٌیشی ٌیبٜ دس وٙبس لغشٜ

دس لسٕز ثبالدسز ٚ صٔیٗ اخشالف ضؼبع خجٟٝ سعٛثشی 

ثبضذ )دس ثؼضی سیٕبسٞب ٔی شاست صیبدسشدبییٗ دسز ثٝ ٔ

-دسغذ لغش خیس ضذٜ ثٝ سٕز دبییٗ دسز لغشٜ 80

ٌشدد( ٚ یمیٙبً ٔٛلؼیز لشاسٌیشی ٌیبٜ دس چىبٖ ٔٙشمُ ٔی

چىبٖ اساضی ضیجذاس ثبیسشی ثٝ سٕز دبییٗ دسز لغشٜ

ٝ ثبضذ. دس ثبضذ سب سیطٝ ٌیبٜ اسشفبدٜ ثٟٙیٝ اص آة سا داضش

)ثشای سٙبسیٛٞبی ٔخشّف اص ٘ٛع خبن،  2٘شبیح خذَٚ 

سٛا٘ذ ثٝ ػٙٛاٖ دسشٛس اِؼُٕ وّی دس ٔیدثی ٚ ضیت( 

ای اسشفبدٜ ٌشدد ٞبی آثیبسی لغشٜعشاحی ٚ اخشا سیسشٓ

حذالُ ثشسذ ٚ سا٘ذٔبٖ  ٝسب سّفبر آة دس ایٗ سیسشٓ ث

 ٚسی آة ثٝ حذاوثش ثشسذ.ٜثٟش

 
 دقیقه 09 زهاىدر  هورد بررسی هختلف تیوارهایچکاى در دست و باال دست قطرهی رطوبتی در قسوت پاییيجبههشعاع درصذ  -2جذول 

 شیب زهیي )درصذ(

30  29  19  9  

ی رطوبتی )درصذ(شعاع جبهه  

 بافت خاک .(lit/h)دبی                           

3/26  7/73   2/31  8/68   41 59  3/49  7/50  2 

2/22 سنگین  8/77   30 70  1/40  9/59   8/50  2/49  4 

5/18  5/81   3/28  7/71   2/32  8/63   6/49  4/50  6 

8/31  2/68   7/40  3/59   2/45  8/54   2/50  8/49  2 

9/27 متوسط  1/72   4/36  6/63   4/42  6/57   8/50  2/49  4 

24 76  31 69  2/39  8/60   3/50  7/49  6 

7/33  3/66   3/41  7/58   3/43  7/56   7/49  3/50  2 

8/31 سبک  2/68   3/37  7/62   5/38  5/61   2/49  8/50  4 

3/29  7/70   4/32  6/67   4/41  6/58   3/48  7/51  6 

 

 رطوبتی جبهه عوق بر زهیي شیب تأثیر

 خجٟـٝ ػٕمـی ٌـسششش ثـٝ ٔشثٛط ٘شبیح

داس دس سٝ ٘ٛع ٔحـٛس ػٕٛد ثش سغح ضیت سٚی سعـٛثشی

، 10، 0ٞبی ٚ سٍٙیٗ(، ضیت ٔشٛسظ ثبفز خبن )سجه،

ِیشش ثش سبػز  ضصٚ  دٚ، چٟبسٞبی دسغذ، دثی 30ٚ  20

٘طبٖ دادٜ ضذٜ اسز.  3َٚ ٚ دس حدٓ آثیبسی ثبثز دس خذ

ضٛد، ثب افضایص عٛسی وٝ دس خذاَٚ ٔزوٛس دیذٜ ٔیٕٞبٖ

وٙذ وٝ ی سعٛثشی وبٞص ا٘ذوی دیذا ٔیػٕك خجٟٝ ،ضیت

( ٚ خشٔی ٚ 1392ایٗ ٘شیدٝ ثب ٘شبیح ٔحٕذی ٚ ٕٞىبساٖ )

 خذَٚایٗ  ٘شبیح( ٔغبثمز داسد. ٕٞچٙیٗ 1392ٕٞىبساٖ )

ِیشش ثش سبػز ػٕك خیس  دٚدٞٙذ وٝ دس دثی ٘طبٖ ٔی

 ضصٚ  چٟبسٞبی ضذٜ دس دثیسش اص ػٕك خیسضذٜ ثیص

ثبضذ، دِیُ ایٗ أش ایٗ اسز وٝ چٖٛ دس ٔی ِیشش ثش سبػز

-ای )لغشٜدثی وٕشش ضذر آة خبسج ضذٜ اص ٔٙجغ ٘مغٝ

ثبضذ، سش ٔیٞبی ثیصسش اص ضذر آٖ دس دثیچىبٖ( وٓ

سش ٚ ٘فٛر آة ٔمذاس سٚا٘بة سِٛیذ ضذٜ دس سغح خبن وٓ
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ثبضذ وٝ ایٗ ٘شیدٝ ثب ٘شبیح سش ٔیثٝ داخُ خبن ثیص

صادٜ ٚ ٕٞىبساٖ (، ٔػغفی1388)٘یب ٚ ٕٞىبساٖ ضشیف

ی سعٛثشی دس ثبفز ػٕك خجٟٝ( ٔغبثمز داسد. 1377)

دس ٔشش سب٘شی 23 /27ِیشش ثش سبػز اص  دٚسٍٙیٗ دس دثی 

دسغذ،  30دس ضیت ٔشش سب٘شی 66/19ضیت غفش دسغذ ثٝ 

دس ضیت ٔشش سب٘شی 4/23ِیشش ثش سبػز اص  چٟبسدس دثی 

دسغذ ٚ دس  30ضیت دس ٔشش سب٘شی 52/18غفش دسغذ ثٝ 

دس ضیت غفش ٔشش سب٘شی 03/23ِیشش ثش سبػز اص  ضصدثی 

دسغذ سسیذٜ  30دس ضیت ٔشش سب٘شی 39/17دسغذ ثٝ 

ِیشش ثش سبػز اص  دٚٚ دس ثبفز ٔشٛسظ دس دثی  اسز

-سب٘شی 45/22ٔشش دس ضیت غفش دسغذ ثٝ سب٘شی 62/24

 71/22ِیشش ثش سبػز اص  4دسغذ، دس دثی  30ٔشش دس ضیت 

ٔشش دس سب٘شی 97/20ٔشش دس ضیت غفش دسغذ ثٝ سب٘شی

 07/24ِیشش ثش سبػز اص  ضصدسغذ ٚ دس دثی  30ضیت 

ٔشش دس سب٘شی 97/19ٔشش دس ضیت غفش دسغذ ثٝ سب٘شی

ٚ ٕٞچٙیٗ دس ثبفز سجه دس  دسغذ سسیذٜ اسز 30ضیت 

ٔشش دس ضیت غفش سب٘شی 9/29ِیشش ثش سبػز اص  دٚدثی 

 چٟبسدسغذ، دس دثی  30شش دس ضیت ٔسب٘شی 27دسغذ ثٝ 

ٔشش دس ضیت غفش دسغذ ثٝ سب٘شی 1/29ِیشش ثش سبػز اص 

ِیشش ثش  ضصدسغذ ٚ دس دثی  30ٔشش دس ضیت سب٘شی 2/26

 3/25ٔشش دس ضیت غفش دسغذ ثٝ سب٘شی 2/28سبػز اص 

٘شبیح ایٗ  .دسغذ سسیذٜ اسز 30ٔشش دس ضیت سب٘شی

دس اساضی ضیجذاس دٞذ وٝ ػٕك خیس ضذٜ خذَٚ ٘طبٖ ٔی

ثبضذ ٚ ایٗ ٟٔٓ ثبػث ثٝ ٔشاست وٕشش اص اساضی ٔسغح ٔی

ٌشدد وٝ سٛسؼٝ ػٕٛدی سیطٝ ٌیبٜ ثٝ حذالُ خٛد ٔی

ثشسذ ٚ ٌیبٜ ٔمبٚٔز وبفی دس ثشاثش ضذر ثبد ٘ذاضشٝ ثبضذ 

)ثٝ ػٙٛا٘یىی اص ٔطىالر وطبٚسصی دس اساضی ضیجذاس(. 

-ٔخشّف( ٔیٔغبثك ثب ٘شبیح ایٗ خذَٚ )ٚ ثشای سیٕبسٞبی 

سٛاٖ ٔمذاس ثٟیٙٝ دثی سا ا٘شخبة ٕ٘ٛد وٝ ایٗ ٔطىُ ثٝ 

وٕه  ذسٛا٘حذالُ ثشسذ. اسشفبدٜ اص ٘شبیح ایٗ خذَٚ ٔی

ٞبی لبثُ سٛخٟی ثٝ عشاحی ٚ اخشای دسسز سیسشٓ

وبٞص  ،ای )دس ساسشبی اسشفبدٜ ثٟٙیٝ اص آةآثیبسی لغشٜ

 .( ایفب وٙذٚ اسشمشاس ٔٙبست ٌیبٜ سّفبر

 دقیقه 09تیوارهای هورد بررسی در زهاى  ی رطوبتی درعوق جبهه -3جذول 

 شیب زهیي )درصذ(

39 29 19 9   

ی رطوبتی )ساًتیوتر(عوق جبهه  بافت خاک (lit/hr)دبی  

66/19  5/20  33/22  27/23  2 
 سنگین

 
52/18  2/20  03/22  4/23  4 

39/17  7/19  74/21  03/23  6 

45/22  68/22  69/23  62/24  2 
 متوسط

 
97/20  21 15/22  71/22  4 

97/19  24/21  22 07/24  6 

27 8/28  1/29  9/29  2 

2/26 سبک  28 9/28  1/29  4 

3/25  1/27  6/28  2/28  6 

 

 رطوبتی جبهه شعاع حذاکثر عوق بر زهیي شیب تأثیر

ٔشثٛط ثٝ حذاوثش ضؼبع  ثب سٛخٝ ثٝ ایٙىٝ ػٕك

ثبضذ صیشا دس خیس ضذٜ یىی اص ٔؼیبسٞبی عشاحی ٔی

ٞب حذاوثش لغش خیس ضذٜ چىبٖعشاحی فبغّٝ ثیٗ لغشٜ

ثبضذ ٚ ایٙىٝ ایٗ حذاوثش ضؼبع خیس ٔالن اسصیبثی ٔی

افشذ، ثشای عشاحی حبئض ضذٜ دس چٝ ػٕمی اسفبق ٔی

ٜ اسائٝ ضذ 4ثبضذ. دس ٘شبیح آٖ دس خذَٚ إٞیز ٔی

ػٕك  ،دٞذ وٝ ثب سغییش ضیتاسز. ایٗ ٘شبیح ٘طبٖ ٔی

وٙذ. ایٗ ٔشثٛط ثٝ حذاوثش ضؼبع خیس ضذٜ ٘یض سغییش ٔی

ِیشش ثش سبػز ٚ دس  ضصٚ  چٟبس، دٚٞبی ثشای دثی٘شبیح 

دسغذ ٘طبٖ دادٜ ضذٜ اسز.  30ٚ  20، 10، 0ٞبی ضیت

سب  04/3ی ثیٗ ایٗ ػٕك ثشای خبن سٍٙیٗ دس فبغّٝ

ی ثیٗ ٔششی، ثشای خبن ٔشٛسظ دس فبغّٝسب٘شی 39/7
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 ٔششی ٘سجز ثٝ سغح صٔیٗ ثٛد.سب٘شی 08/8سب  47/4ثیٗ ی ٔششی ٚ ثشای خبن سجه دس فبغّٝسب٘شی 87/8سب  09/4

 
 تیوارهای هختلف آزهایشی رطوبتی در حذاکثر شعاع جبهههربوط به عوق  -4جذول 

 شیب زهیي )درصذ(

30 29 19 9   

)ساًتیوتر(                              ی رطوبتیعوق حذاکثر شعاع جبهه  بافت خاک (lit/hr) دبی 

63/5  50/5  92/6  39/7  2 
 سنگین

 
33/4  10/5  54/5  43/6  4 

04/3  35/4  35/4  47/5  6 

8 61/7  50/5  87/8  2 
 متوسط

 
63/6  10/8  87/7  09/4  4 

53/5  12/4  45/4  62/4  6 

47/4  09/5  76/4  32/6  2 

29/7 سبک  04/6  90/7  08/8  4 

15/5  02/6  36/5  17/5  6 

 

 رطوبتی جبهه هساحت بر زهیي شیب تأثیر

ػالٜٚ ثش اثؼبد خیس ضذٜ )سٛصیغ افمی ٚ 

ػٕٛدی(، ٔسبحز خیس ضذٜ دیبص سعٛثشی ٘یض یىی اص 

 ثبضذای ٔیآثیبسی لغشٜدبسأششٞبی ٟٔٓ عشاحی دس سیسشٓ 

-٘طبٖ ٔی 5٘شبیح خذَٚ . ((1394)وشیٕی ٚ ٕٞىبساٖ )

ی سعٛثشی ثٝ ضىُ دایشٜ دس سغٛح ٔسغح خجٟٝدٞذ وٝ 

وٝ سعٛثز دس داس ثٝ دِیُ ایٗثٛدٜ أب دس سغٛح ضیت

ی سعٛثشی ثٝ ضىُ خٟز ضیت ٌسششدٜ ضذٜ، ضىُ خجٟٝ

(، 1394ثیضی دسآٔذٜ اسز وٝ ایٗ ٘شیدٝ ثب ٘شبیح حیذسی )

٘یب ٚ ٕٞىبساٖ ( ٚ ضشیف1391ٔحٕذی ٚ ٕٞىبساٖ )

ی سعٛثشی ثٝ ( ٔغبثمز داسد. ٍٞٙبٔی وٝ خج1388ٟٝ)

دسز ضذٜ دس دبییٗآیذ، ٔسبحز خیسضىُ ثیضی دسٔی

ضذٜ دس ثبالدسز سش اص ٔسبحز خیسچىبٖ ثیصلغشٜ

چىبٖ ضذٜ وٝ ثب افضایص ضیت، ایٗ سفبٚر ٔسبحز لغشٜ

ی دسغذ ٔسبحز خجٟٝ 5سش ضذٜ اسز. دس خذَٚ ثیص

ٞب ٚ چىبٖ دس ضیتدسز ٚ ثبالدسز لغشٜسعٛثشی دبییٗ

وٝ دٞٙذٞبی ٔخشّف آٚسدٜ ضذٜ اسز. ٘شبیح ٘طبٖ ٔیدثی

وٝ ٌسششش سعٛثز ثٝ دس ثبفز سٍٙیٗ ثب سٛخٝ ثٝ ایٗ

ٞبی ٔشٛسظ ٚ سجه دسز ٘سجز ثٝ خبنسٕز دبییٗ

دسز ٘سجز ثٝ ٗسش اسز، دسغذ ٔسبحز دبییثیص

سش اص ثبفز ٔشٛسظ ٚ سجه دس ایٗ ثبفز ثیص ثبالدسز

ٔسبحز  5ٞبی خذَٚ ثب سٛخٝ ثٝ دادٜثٝ ػٙٛاٖ ٔثبَ اسز. 

چىبٖ دس دسز لغشٜی سعٛثشی دس لسٕز دبییٗخجٟٝ

دسغذ  2/51ِیشش ثش سبػز اص  دٚثبفز سٍٙیٗ دس دثی 

دسغذ،  10دسغذ دسضیت  1/60دسضیت غفش دسغذ ثٝ 

دسغذ دس ضیت  6/75 ٚدسغذ  20دسغذ دس ضیت  6/71

ِیشش ثش  4دس ثبفز ٔشٛسظ دس دثی  ،سسیذٜ اسز دسغذ 30

دسغذ  56دسغذ دسضیت غفش دسغذ ثٝ  1/51سبػز اص 

دسغذ ٚ  20دسغذ دس ضیت  4/65 دسغذ، 10دسضیت 

دس ثبفز ٚ  سسیذٜ اسز دسغذ 30سغذ دس ضیت د 9/70

دسغذ دسضیت  5/50 اصِیشش ثش سبػز  ضصدس دثی سجه 

 7/65دسغذ،  10دسغذ دسضیت  4/59غفش دسغذ ثٝ 

 30دس ضیت  دسغذ 9/72 ٚدسغذ  20دسغذ دس ضیت 

 سسیذٜ اسز. دسغذ
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 دقیقه 09در زهاى تیوارهای هورد بررسی چکاى در دست و باال دست قطرهپاییي خیس شذهدرصذ هساحت  -5جذول 

 شیب زهیي )درصذ(

30  29  19  9  

ی رطوبتی )درصذ(هساحت جبهه  

            
 

 بافت خاک .(lit/h)دبی                                      

4/24  6/75   4/28  6/71   9/39  1/60   8/48  2/51  2 

5/19 سنگین  5/80   9/27  1/72   7/39  3/61   1/49  9/50  4 

1/15  9/84   4/27  6/72   6/35  4/64   4/49  6/50  6 

6/34  4/65   1/42  9/57   5/46  5/53   2/50  8/49  2 

1/29 متوسط  9/70   2/38  4/65   44 56  9/48  1/51  4 

6/23  4/76   3/43  49/66   6/41  4/58   5/48  5/51  6 

8/38  2/61   9/44  1/55   2/47  8/52   6/50  4/49  2 

2/31 سبک  8/68   6/34  8/61   9/45  1/54   7/49  3/50  4 

1/27  9/72   51/33  7/65   6/40  4/59   5/48  5/51  6 

 

 گیرینتیجه

دس اساضی ٘شبیح ٘طبٖ داد٘ذوٝ ٌسششش سعٛثز 

 ثمُداس ثش خالف اساضی ٔسغح، دس خٟز ٘یشٚی ضیت

ی اثش ضیت ثش وطیذٌی خجٟٝ چىبٖ( ٘یسز.ٔحٛس لغشٜ)

چىبٖ دس ثبفز سٍٙیٗ سعٛثشی ثٝ سٕز دبییٗ دسز لغشٜ

سش اسز. دس ٞش سٝ ٘ٛع ثبفز ٘سجز ثٝ ثبفز سجه ٕ٘بیبٖ

داس، ضؼبع خبن )سٍٙیٗ، ٔشٛسظ ٚ سجه( دس صٔیٗ ضیت

چىبٖ ثیطششاص ٛثشی ثٝ عشف دبییٗ دسز لغشٜی سعخجٟٝ

ثبضذ. ی سعٛثشی دس لسٕز ثبال دسز آٖ ٔیضؼبع خجٟٝ

ی سعٛثشی دس ٕٞچٙیٗ ٘شبیح حبوی اص افضایص ضؼبع خجٟٝ

لسٕز دبییٗ دسز خجٟٝ دس حدٓ آثیبسی یىسبٖ ثب 

ی ثبضذ. دس اساضی ٔسغح خجٟٝافضایص ضیت صٔیٗ ٔی

ثٝ دِیُ  داسدس سغٛح ضیتسعٛثشی ثٝ ضىُ دایشٜ ثٛدٜ أب 

ی وٝ سعٛثز دس خٟز ضیت ٌسششدٜ ضذٜ، ضىُ خجٟٝایٗ

ی ٍٞٙبٔی وٝ خجٟٝآیذ. دسٔی سعٛثشی ثٝ ضىُ ثیضی

ضذٜ دس آیذ، ٔسبحز خیسسعٛثشی ثٝ ضىُ ثیضی دسٔی

ضذٜ دس سش اص ٔسبحز خیسچىبٖ ثیصدسز لغشٜدبییٗ

چىبٖ ضذٜ وٝ ثب افضایص ضیت، ایٗ سفبٚر ثبالدسز لغشٜ

سش ضذٜ اسز. دس ثبفز سٍٙیٗ ثب سٛخٝ ثٝ ٔسبحز ثیص

دسز ٘سجز ثٝ وٝ ٌسششش سعٛثز ثٝ سٕز دبییٗایٗ

سش اسز، دسغذ ٔسبحز ٞبی ٔشٛسظ ٚ سجه ثیصخبن

سش اص دسز ٘سجز ثٝ ثبالدسز دس ثبفز سٍٙیٗ ثیصدبییٗ

وٝ ٌسششش دیبص ثب سٛخٝ ثٝ ایٗ ثبفز ٔشٛسظ ٚ سجه اسز

دسز ٚ داس دس لسٕز دبییٗسعٛثشی دس اساضی ضیت

چىبٖ ثب ٞٓ سفبٚر داسد، دس عشاحی ثبالدسز لغشٜ

داس ای دس اساضی ٔسغح ٚ ضیتسیسشٓ آثیبسی لغشٜ

چىبٖ ٘ضدیه ثٝ ثبضذ. دس اساضی ٔسغح لغشٜٔشفبٚر ٔی

داس چٖٛ ٌسششش دیبص ٌیشد أب دس ساضی ضیتٌیبٜ لشاس ٔی

سش اص چىبٖ ثیصی دس لسٕز دبییٗ دسز لغشٜسعٛثش

ثبضذ، خٟز اسشفبدٜ ثٟیٙٝ اص آة لسٕز ثبالدسز آٖ ٔی

چىبٖ )ثبیسشی ٌیبٜ دس ٔشوض دیبص خبسج ضذٜ اص لغشٜ

سعٛثشی لشاس ثٍیشد( الصْ اسز وٝ لغشٜ چىبٖ ثبالسش اص 

ٔمبدیش دلیك آٖ ثشای سٙبسیٛٞبی  وٝ ٌیبٜ لشاس دادٜ ضٛد

ٞبی ٔخشّف( دس ٞب ٚ خبنٞب، ضیتٔخشّف )ثشای دثی

ٕٞچٙیٗ ٘شبیح ایٗ سحمیك  ایٗ سحمیك اسائٝ ضذٜ اسز.

افمی ثیطشش ضذٜ ٚ ٞبی صیبد سٛصیغ ٘طبٖ داد وٝ ثشای ضیت

ضٛد ٚ ایٗ ثبػث ٌسششش افمی وبسشٝ ٔی اص سٛصیغ ػٕٛدی

ٚ ٌیبٜ ٔمبٚٔز وبفی دس ثشاثش ضذر ثبد  ضٛدسیطٝ ٌیبٜ ٔی

خٟز اسشحىبْ ثیطشش ٌیبٜ دس  ضٛد٘ذاسد دس سٛغیٝ ٔی

چىبٟ٘بیی ثب دثی وٕشش ٞبی صیبد اص لغشٜخبن دس ضیت

سٛا٘ذ ثٝ ػٙٛاٖ یه اسشفبدٜ ضٛد. ٘شبیح ایٗ سحمیك ٔی

ای دس ٞبی آثیبسی لغشٜسإٞٙبی وّی دس عشاحی سیسشٓ
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وٙذ.سا ثٝ غٛسر ٘سجشبً دلیمی ٔطخع چىبٖ اساضی ضیجذاس اسشفبدٜ ٌشدد ٚ ٔٛلؼیز ٌیبٜ ٚ لغشٜ
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Abstract 

 

Estimation of wetting front dimensions enhances the water use efficiency and 

optimal use of water. Since, globally, most of the cultivated lands are not flat, full 

recognition of the moisture advance front is essential for proper management and 

operation of surface drip irrigation in these areas. In this study, two physical 

rectangular cubic models were constructed to measure the soil moisture advance 

front. The smaller model was used for experiments with lower discharge and the 

larger model was used for experiments with higher discharge. The experiments 

were carried out in four different slopes (0, 10%, 20%, and 30%), three soil types 

with different textures (light, medium, heavy), with three emitter discharges (2, 4 

and 6 liters per hour). The results showed that the moisture distribution (for 

upstream and downstream of the emitter) was different in sloping lands (for 

different flow rates and different soil texture). Therefore, in relation to the 

position of the emitter and plant, drip system should be designed differently in the 

sloping land in comparison to flat lands. According to the nature of the sloping 

lands, the plant position was downwardly shifted and its exact positions are 

suggested for different scenarios (for different discharge rates, slopes, and soils) 

in this study. The results showed that the percent of downstream wetted radius in 

sloping lands for the three types of heavy, medium, and light textured soils were 

between 49.2-81.5%, 49.2-76%, and 48.3-70.7%, respectively. These values for 

the percent of the upstream wetted radius of the emitter ranged between 18.5-

50.8%, 24-50.8%, and 29.3-49.7%, respectively. The results of this study can be 

used as a general guide in the design of drip irrigation systems in sloping land to 

determine the plant and emitter position relatively accurately. 
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