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 برگ اصالت و مالکیت اثر 

نتایج، ابتکارات، تمامی حقوق مادی و معنوی مرتبت بر 

هایِ ناشیییی ان ان ای ایژ هشوه ، اختراعات و نوآوری

باشیی ن نقم مبل  می دانشگاه محقق اردبیلیمتعلق به 

ان ایژ اثر، با رعایت مقّررات مربوطه و با ذکر نای 

ش و  ستاد راهنما و دان شگاه محقق اردبیلی، نای ا دان

 بالمانع استن

 
 

 رشته کارشناسی ارش  آموختهدان  پیمان باقریاین ان  

کشاورزی و  دانشک ه آبیاری و زهکشی گرای   -آبمهندسی 

 دانش ویی به شماره دانشگاه محقق اردبیلی منابع طبیعی

تحصیلی خود  رسالهان  1399.11.01که در تاریخ  8026400269

تاثیر تغییر کاربری اراضی بر خصوصیات  تحت عنوان: "

ای، " دفاع نمودههای نفوذ آب در خاک هیدرولیکی و شاخص

 شوی که:متعه  می

گونه م رك را قبالً براي دریافت هیچ رسیییاله( ایژ 9

تحصییییلا یا به عنوان هرگونه فعالیت هشوهشیییی در 

ها و مؤسسات آمونشی و هشوهشی داخم و سایر دانشگاه

 اینخارج ان کشور ارائه ننموده

 نامهت هایان( مسییلولیت ّییّحت و سییقی تمامی من ر ا2

 گیرینتحصیلی خود را بر عه ه می

، حاّم هشوه  ان ای ش ه توسط این ان  رساله( ایژ 3

 باش نمی

( در مواردي كه ان دسیییتاوردهاي علما و هشوهشیییا 4

ای، مبابق ضوابط و مقّررات دیگران اسیتااده نموده

ّم امانت اری علمی، نای منبع  مربوطه و با رعایت ا

سایر مشخصات آن را در متژ و فهرست مورد استااده و 

 اینمنابع ذكر نموده

( چنانچه بع  ان فراغت ان تحصیم، قص  استااده یا 5

برداري اعی ان نشر كتاب، ثبت اختراع هر گونه بهره

 را داشییته باشییی، ان حونه رسییالهو ننن ان ایژ 

معاونت هشوهشییا و فّناوری دانشییگاه محقق اردبیلی، 

 ذ نمایینم ونهاي النی را اخ

در  رسالهمسیتخرج ان ایژ  مقاله ( در ّیورت ارائه6

ها و ها، سیییمینارها، گردهماییها، کنارانسهمای 

انواع م الت، نای دانشگاه محقق اردبیلی را در كنار 

نای نویسن گان )دانش و و اساتی  راهنما و مشاور( 

 ذکر نمایین

ثابت ( چنیانچه در هر مقبع نمانا، خال  موارد فوق 7

 مله اببال م رك ان شیییود، عواق  ناشیییا ان آن )

، طرح شییکایت توسییط دانشییگاه و ننن( را تحصیییلا

دانی هذیری و دانشگاه محقق اردبیلی را م ان میما



با این ان  مبابق ضیییوابط و مقّررات مربوطه رفتار 

 نمای ن

 
 

 

 

 پیمان باقری

 امضا 
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 مبانی و پیشینه تحقیق

 

نام  و عنوان
 پدیدآور:

 های نفوذ آب در خاک کاربری اراضی بر خصوصیات هیدرولیکی و شاخصتاثیر تغییر 
 پیمان باقری/ 

 جواد رمضانی مقدمو دکتر  یاسر حسینیدکتر  : راهنما اناستاد

 زادهعلی رسولدکتر  ان مشاور:استاد

 19/99/9311  دفاع: تاریخ

 ص.  92 ات: صفح تعداد

 نامهانی/ شماره پا مهندسی آب نامه:شماره پایان

  چکیده:

می  طول درشت مویینگیمنحنی مشخصصه ، پارامترهای هیدرولیکی خاک شامل هدایت هیدرولیکی،  هدف: 

طول درشت مویینگی، که می تواند متاثر از تغییر کاربری اراضخی باشد. و شخدت نفوذ و ضخریج ج ب باشخد 
 این و مقدار نفوذسن  مکشی است و هایی چون روش نفوذسخن  گل کاربرد روش پارامتری کلیدی به هنگام

 صخخحرایی روشاز  پژوهش این در اسخخت. مویینگی پتانسخخیل بر ثقلی چیرگی پتانسخخیل دهندةنشخخان پارامتر

 یدر دانشکده کشاورز شنی-رس -بافت لوم و کشاورزی با جنگلدر دو کاربری  مکشی نفوذسخن  گیریاندازه

 .استفاده شدمغان 

 95و  91 ، 5 هایمکش در هاآزمایش مکشی سن  نفوذ روش در هاآزمایش انجام برای شناسی پژوهش:روش

و  جنگلمتر در کاربری  3*3 فواصل با شکل مربعی منظم شخککه صخورت به نقطه 21 به تعداد متر()سخانتی
(، 9112وایت و همکاران) روشچهار  از اسخخختفاده با پارامترهای هیدرولیکی خاک و  گرفت مزرعه صخخخورت

 دستبرای هر کاربری به( 9119آنکنی و همکاران) ( و9115(، هیوسخن و واری))9113جنیز )گسخدون و ول

 .آمد
کاربری  برایتوسط چهار روش،  آمده دستو هدایت هیدرولیکی اشکاع به طول درشت مویینگی میانگین ها:یافته

نتای  نشان . آمد دستساعت( بهمتر بر )سانتی 5، 6/2و  متر()سانتی 71/8 ،72/8 برابر ترتیجبه و مزرعه جنگل

های برآورد طول درشت مویینگی در کاربری مزرعه، تاثیر تغییر روشداد برخلاف مقادیر هدایت هیدرولیکی، 
پایدار در همچنین از نظر ضریج ج ب و شدت نفوذ شکهچندانی بر میانگین طول درشت مویینگی نداشت. 

تر داری بیشبه صورت معنی جنگلاربری مزرعه از مقادیرکاربری دست آمده برای کمقادیر به ،های اعمالیمکش

طوریکه میزان شدت نفوذ در بهبصصوص در کاربری مزرعه دیده شد.  95به  5بود و روند کاهشی آن از مکش 

متر(  و کاربری جنگل )سانتی5برابر شدت نفوذ در مکش  95/2متر( و کاربری مزرعه تقریکا )سانتی 5مکش 

متر( میزان )سانتی 95محاسکه گردید، در مکش  2)سانتی متر( برابر  91. این نسکت در مکش دست آمدبه

 محاسکه گردید. همچنین ضریج 6/9شدت نفوذ آب در خاک در کاربری جنگل بیش از کاربری مزرعه و برابر 
 که گردید. متر( در کاربری مزرعه، بیشتر از کاربری جنگل محاس)سانتی 91و  5های ج ب نیز در مکش

دار بین دو کاربری را در وجود اختلاف معنی درصدی) سطح در هامیانگین آزمون مقایسه انجام گیری:نتیجه

 اشکاع هیدرولیکی ها به غیر از طول درشخت مویینگی نشخان داد. همچنین روند افزایش هدایتهمه شخاخص

 .با کاهش طول درشت مویینگی در هر دو کاربری مشاهده شد خاک
سخخخن  هدایت هیدرولیکی اشخخخکاع، کاربری اراضخخخی، نفوذ تصمین،طول درشخخخت مویینگی،  های کلیدی:واژه

 .مکشیدیس)



 6 فهرست مطالب

 مطالجفهرست 

 11 .......................................................................................................................................... هدف و مقدمه-1

 11 ................................................................................................................................................. مقدمه -1-1

 11 ................................................................................................................................. قیتحق ضرورت -1-2

 11 ................................................................................................................................... قیتحق سوالات -1-1

 11 ................................................................................................................................. قیتحق اتیفرض -1-1

 11 .................................................................................................................................... قیتحق اهداف -1-5

 11 ................................................................................................................................نامهانیپا ساختار -1-6

 16 .......................................................................................................................... قیتحق نهیشیپ و یمکان -2

 16 ....................................................................................................................................... ینظر یمکان -2-1

 16 ............................................................................................................................................ مقدمه -2-1-1

 16 ................................................................................................................................... قیتحق نهیشیپ -2-2

 16 ............................................................................................... وجهان رانیا در مطالعات نهیشیپ -2-2-1

 22 ............................................................................................................................................. قیتحق روش-1

 22 ................................................................................................................................................. مقدمه -1-1

 22 ........................................................................................................................... مطالعه مورد منطقه -1-2

 22 ................................................................................ یمکش س)ید سن  نفوذ دستگاه با کار روش -1-1

 15 ..................................................................................................... خاک یکیزیف اتیخصوص نییتع -1-1

 16 ................................................................................... اشکاع یکیدرولیه تیهدا برآورد یها روش -1-5

 16 ........................................................................................................................... یونیرگرس روش -1-5-1

 12 ................................................................................................................. همزمان معادلات روش -1-5-2

 12 .................................................................................................. (1995))یوار و وسنیه روش -1-5-1

 12 ..................................................................................................................................مرسوم روش -1-5-1

 12 ..................................................................................................................................... پیلیف معادله -1-5

 19 ...................................................................................................................... پژوهش یها افتهی و  ینتا-1



 2 فهرست مطالب

 19 ................................................................................................................................................. مقدمه -1-1

 19 .................................................................................................................. خاک یکیزیف اتیخصوص-1-1

 14 ................................................................................................................................... نفوذ شاتیآزما -1-2

 15 ........................ مزرعه یکاربر و مصتل   یهاروش در خاک یکیدرولیه یهامشصصه سهیمقا -1-1

 54 ........................ جنگل یکاربر و مصتل   یهاروش در خاک یکیدرولیه یهامشصصه سهیمقا -1-1

 55 ..........................................مزرعه و جنگل یکاربر و در خاک یکیدرولیه یهامشصصه سهیمقا -1-1

 52 ................................................................................خاک یکیدرولیه یهامشصصه یآمار یبررس -1-1

 61 ............................................................. مصتل  یهایکاربر در یکیدرولیه تیهدا توابع سهیمقا -1-5

 66 ...................................................... ینگییمو درشت طول و اشکاع یکیدرولیه تیهدا نیب رابطه -1-6

 69 ................................................................................................................................ یریگ جهینت و بحث-5

 69 ................................................................................................................................................. مقدمه -5-1

 69 ................................................................................................................................ یکل یریگجهینت -5-2

 21 ......................................................................................................................................... شنهاداتیپ -5-1

 22 ........................................................................................................................................................ منابع -6
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 هاجدولفهرست 

 14 .................... مورد مطالعه یهایشده در کاربر یریگ خاک اندازه اتیاز خصوص یبرخ-1-1جدول 

 11 ..................................................... مزرعه ینقاط با کاربر پیلیمعادله نفوذ ف -1-2جدول 

 12 ................................................. مزرعه ینقاط با کاربر پیلیادامه معادله نفوذ ف-1-1جدول

 11 ..................................................... جنگل ینقاط با کاربر پیلیمعادله نفوذ ف -1-1جدول 

 11 ................................................ جنگل ینقاط با کاربر پیلیادامه معادله نفوذ ف -1-5جدول

 ی( و کاربر1992و همکاران) تیخاک در روش وا یکیدرولیه یپارامترها یمشصصات آمار -1-6جدول 

 16 ............................................................................................................ مزرعه

 ی( و کاربر1991و همکاران) یخاک در روش آنکن یکیدرولیه یپارامترها یمشصصات آمار-1-2جدول

 16 ............................................................................................................ مزرعه

( و 1995)زیخاک در روش لوگسدون و جن یکیدرولیه یپارامترها یمشصصات آمار -1-2جدول 

 12 ................................................................................................... مزرعه یکاربر

 ی( و کاربر1995))یو وار وسنیخاک در روش ه یکیدرولیه یپارامترها یمشصصات آمار -1-9جدول 

 12 ............................................................................................................ مزرعه

 12 ......................... مزرعه ینفوذ آب در خاک در کاربر یکیدرولیمشصصات ه  ینتا -1-14جدول 

د درص )یاشکاع در سطح  یکیدرولیه تیمصتل  برآورد هدا یهاروش انسیوار زیآنال  ینتا -1-11جدول

 12 ................................................................................................. مزرعه یو کاربر

 درصد و )یدر سطح  ینگییمصتل  برآورد طول درشت مو یهاروش انسیوار زیآنال  ینتا  -1-12جدول

 19 ....................................................................................................مزرعه یکاربر

( و 1992و همکاران) تیخاک در روش وا یکیدرولیه یپارامترها یمشصصات آمار -1-11جدول 

 51 ................................................................................................... جنگل یکاربر

 ی( و کاربر1991و همکاران) یخاک در روش آنکن یکیدرولیه یپارامترها یمشصصات آمار -1-11جدول 

 51 ............................................................................................................ جنگل

و  ...... (1995)زیخاک در روش لوگسدون و جن یکیدرولیه یپارامترها یمشصصات آمار -1-15جدول 

 52 ................................................................................................... جنگل یکاربر

( و 1995))یو وار وسنیخاک در روش ه یکیدرولیه یپارامترها یمشصصات آمار -1-16جدول 

 52 ................................................................................................... جنگل یکاربر
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 51 ................................جنگل ینفوذ آب در خاک در کاربر یکیدرولیمشصصات ه -1-12جدول 

د درص )یاشکاع در سطح  یکیدرولیه تیمصتل  برآورد هدا یهاروش انسیوار زیآنال  ینتا -1-12جدول

 51 ................................................................................................. جنگل یو کاربر

درصد و  )یدر سطح  ینگییمصتل  برآورد طول درشت مو یهاروش انسیوار زیآنال  ینتا-1-19جدول

 51 ................................................................................................... جنگل یکاربر

د درص )یاشکاع در سطح  یکیدرولیه تیمصتل  برآورد هدا یهاروش انسیوار زیآنال  ینتا-1-24جدول

 52 ...................................................................................... و مزرعه  جنگل یو کاربر

درصد و  )یدر سطح  ینگییمصتل  برآورد طول درشت مو یهاروش انسیوار زیآنال  ینتا -1-21جدول

 52 ......................................................................................... جنگل و مزرعه یکاربر

ل و جنگ یدر کاربر یکیدرولیه تیهدا یها نیانگیم سهیو مقا انسیوار یآزمون برابر  ینتا -1-22جدول

 62 .............................................................................................................مزرعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 فهرست مطالب

 فهرست اشکال

 22 ................................................. ت منطقه مورد مطالعه در کشور و استانیموقع -1-1شکل

 29 ................................................................. یمکش س)یدستگاه نفوذسن  د -1-2شکل

 11 ................................. یمکش س)ید یریشده در محل قرار گ صتهیاز شن ر یینما -1-1شکل 

 11 ................................................................. تراز بودن سطح شن نرم یبررس -1-1شکل 

 11 ......................................................... مزرعه ینفوذ در کاربر شاتیانجام آزما -1-5شکل 

 11 ......................................................... جنگل ینفوذ در کاربر شاتیانجام آزما -1-6شکل 

 11 .......................................... نفوذ شیرطوبت خاک قکل از انجام آزما یریاندازه گ -1-2شکل 

 14 ................................ مزرعه و جنگل یمتوسط درصد ذارت خاک در کاربر سهیمقا -1-1شکل 

 12 .................................. اشکاع   یآب تیهدا رییگچهار روش اندازه نیانگیم سهیمقا -1-2شکل 

 19 ............................. شدت نفوذ آب درخاک رییگچهار روش اندازه نیانگیم سهیمقا -1-1شکل 

 19 .......................... ج ب آب درخاک جیضر رییگچهار روش اندازه نیانگیم سهیمقا -1- 1شکل 

 51 .................................. اشکاع   یآب تیهدا رییگچهار روش اندازه نیانگیم سهیمقا -1-5شکل 

 51 ............................. شدت نفوذ آب درخاک رییگچهار روش اندازه نیانگیم سهیمقا -1-6شکل 

 55 ........................... ج ب آب درخاک جیضر رییگچهار روش اندازه نیانگیم سهیمقا -1-2شکل 

 52 ................... مصتل  یهادر روش یکیدرولیه تیو هدا ینگییطول درشت مو سهیمقا -1-2شکل 

 52 ............ مزرعه و جنگل یمصتل  و کاربر یهاشدت نفوذ آب در خاک در روش سهیمقا -1-9شکل 

 52 .................................... مصتل  یهاج ب آب در خاک در روش جیضر سهیمقا -1-14شکل 

 64 ............. اشکاع یکیدرولیت هیرات و متوسط هداییج تغینه، ضرینه، کمیشیب یهاآماره-1-11شکل

 61 .............. جنگل و مزرعه یدر کاربر ینگییمربوط به طول درشت مو یآماره ها ریمقاد-1-12شکل

 61 .......................جنگل و مزرعه یو کاربر یاعمال یهادار در مکشیشدت نفوذ شکه پا-1-11شکل

 62 ......................... جنگل و مزرعه یو کاربر یاعمال یهاج ب خاک در مکش جیضر -1-11شکل

مصتل  در  یاشکاع خاک حاصل از روش ها ریغ یکیدرولیه تینمودار مدل گاردنر هدا -1-15شکل

 61 ................................................................................................... جنگل یکاربر
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مصتل  در  یاشکاع خاک حاصل از روش ها ریغ یکیدرولیه تینمودار مدل گاردنر هدا -1-16شکل

 61 ................................................................................................... مزرعه یکاربر

اشکاع خاک حاصل از روش لوگسدون و  ریغ یکیدرولیه تینمودار مدل گاردنر هدا سهیمقا -1-12شکل

 61 ..................................................................... جنگل و مزرعه ی( در کاربر1991)زیجن

و  وسنیاشکاع خاک حاصل از روش ه ریغ یکیدرولیه تینمودار مدل گاردنر هدا سهیمقا -1-12شکل

 65 .................................................................... جنگل و مزرعه ی( در کاربر1995))یوار

و  تیاشکاع خاک حاصل از روش وا ریغ یکیدرولیه تینمودار مدل گاردنر هدا سهیمقا -1-19شکل
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 مقدمه و هدف -4

 
 مقدمه -4-4

، لجنگهایی نظیر مرتع، در مفهوم کلی شامل تصصیص اراضی به فعالیت کاربری اراضی

های اصلی منابع و مرتع که از رکن جنگلکشاورزی )دیمی و آبی(، باغ و ... است. آب، خاک، 

گاهی شوند. آبنایی اقتصادی هر کشور محسوب میباشند، از جمله عوامل زیرطکیعی و کشاورزی می

ها و اثرات آن بر چشم اندازها و خصوصیات خاک برای زمانی کاربری از نحوه تغییرات مکانی و

 باشد. ها  امری مهم میریزی و مدیریت استفاده از زمینبرنامه
 تحقیقضرورت  -4-2

 باشند. نفوذمی خاک کیفیت ارزیابی هایشاخص مهمترین از خاک به آب نفوذ پارامترهای

 هیدرولوژی، هایآبیاری، پژوهش سامانه های طراحی در کلیدی هایویژگی از یکی خاک به آب

 خاک فرسایش کنترل و زهکشی های پروژه اجرای و طراحی خاک، حفاظت و آب منابع مدیریت

هدایت هیدرولیکی و پارامترهای نفوذ از جمله طول درشت مویینگی،  .است آبصیز هایحوضه در

نتقال آب و املاح در خاک نقش اساسی باشند که در ااز مهمترین خصوصیات هیدرولیکی خاک می

باشند. از طرفی خصوصیات هیدرولیکی خاک تحت های آب خاک میداردو از عوامل مهم در مدل

باشند چرا که تغییر در کاربری اراضی موجج تغییر در بافت و ساختمان های اراضی میتاثیر کاربری

 باشد. حرکت آب در خاک می گ ار بر پارامترهای نفوذ وخاک شده که از عوامل تاثیر

ظاهری و حقیقی، هدایت  چگالیخصوصیات فیزیکی و هیدرولیکی خاک از جمله 

ای هپ یری، تحت تاثیر کاربریهیدرولیکی اشکاع و غیراشکاع خاک، طول درشت مویینگی و نفوذ

(. ل ا در این پژوهش تاثیر تغیییر کاربری اراضی 2191، 1باشد )گل و همکاراناراضی مصتل  می

به زمین کشاورزی و اثر آن بر پارامترهای نفوذ و انتقال آب در خاک مورد بررسی قرار  جنگلاز 

 می گیرد.
 سواالت تحقیق -4-3

هت ، تحقیق حاضر جتعیین تاثیر تغییر کاربری اراضی بر خصوصیات خاکبا توجه به اهمیت 

 .گرفته استلات زیر انجام پاسخ به سوا
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 تغییر کاربری اراضی چه تاثیری بر میزان و سرعت نفوذ آب در خاک خواهد داشت؟

به زمین زراعی، چه تاثیری بر میزان پارامتر طول درشت مویینگی جنگل تغییر کاربری اراضخی از 

 خاک خواهد داشت؟

به زمین زراعی، چه تاثیری بر هدایت هیدرولیکی اشخخخکاع خاک  جنگلتغییر کاربری اراضخخخی از 

 داشت؟خواهد

 فرضیات تحقیق -4-0

 است: شده زیر در نظر گرفتهانجام این تحقیق فرضیه  به منظور
های کشااازی ی خااان خاک نا  یی ر یید  ی م ز  کاه کاهز  ینیک پذکری  دی فعالیت  .9

 نا  نکیهد شد.

 اهداف تحقیق -4-5

 عاا ل  پذکر فییی   ی هد   ی  کایبدی ها ز رعیی  یایی  د راااااااد ه ا   ی  بدآزی   .9

 ها.ی    عا ل   قا س  آک

 ها.آک یآ ای س  ز  قا هایی  کایبد   یشباع  ی هد  یکیدیزلیه ت بدآزی  هدی .2

 باشد. یها مآن یآمار سهیها و مقا یاز کاربر )یدر هر  ینگییبرآورد طول درشت مو .3
 نامهپایانساختار  -4-0

 اشد:بنامه که در قالج پن  فصل ارائه شده است، به شرح زیر میهای مصتل  این پایانبصش

و ضرورت پرداختن  علوم خاکتحت عنوان کلیات، جایگاه موضخوع مورد بحث در فصخل اول: 

له، فرضیات و اهداف تحقیق حاضر، اسخت. در این فصخل مقدمه، صخورت مس  به آن را بیان نموده

  ند.اهداده شدشرح 

تعیین طول  مروری بر مطالعات انجام شده و مکانی نظری ،این فصخل در دو بصشفصخل دوم: 

ارائه شخده اسخت. در بصش پیشخینه تحقیقات نتای  بررسی محققین مصتل  در  درشخت مویینگی

تاثیر کاربری اراضخی بر خصخوصیات هیدرولیکی خاک ارائه شده منابع داخلی و خارجی در زمینه 

   ت.اس

منطقه و های اصخلی شامل: انتصاب و معرفی ها از بصشتحت عنوان مواد و روشفصخل سخوم: 

در نهایت روش انجام تحقیق به آوری شخخخده و های جمعمحخدوده مورد مطخالعه، اطلاعات و داده

  صورت کامل تشریح شده است.

دسخخت آمده از کلیه مراحل تحقیق و همچنین نتای  ه نتای  بشخامل این فصخل  فصخل چهارم:

روابط تعیین طول درشت مویینگی و سایر پارامترهای هیدرولیکی کاربری های مصتل  حاصل از 

های لازم در خصوص در این فصل همراه با هر ی) از نتای  مزبور، بحثهمچنین  .ارائه شخده است

 تفسیر و شرح نتای  نیز صورت گرفته است.

یری گبندی نتای ، مکاحث تکمیلی و نتیجهگیری و پیشنهادات، جمعنتیجهشامل م: فصل پنج

امه نبصش انتهایی پایان ، اختصاص دارد.انددست آمدهه های تحقیق باصلی که در پاسخ به فرضیه

 نیز حاوی منابع و مراجع مورد استفاده در این تحقیق است.
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 فصل دوم: مبانی و پیشینه تحقیق

 قیتحق نهیشیو پ یمبان -2

 مبانی نظری -2-4

 مقدمه -2-4-4

نحوه عملکرد خاک در اکوسخخیسخختم، از طریق مطالعه و ارزیابی ت ثیر نوع کاربری اراضخخی بر 

تغییرات شخاخص های کیفیت خاک امکان پ یر است. این گونه مطالعات که با هدف ایجاد تعادل 

 می گیرند امکان شخخناسخخایی مدیریت بین میزان تولید و حفظ و بهکود کیفیت منابع اراضخی انجام

 قرن چهار در.صریج فزاینده خاک را فراهم می سخخخازندهای پایدار و به تکع آن پیش گیری از ت

 ی ها گاه چرا به تکدیل دنیا، در طکیعی مراتع و جنگلیهای  زمین از درصخخد 31 حدود گ شخخته

 ساختمان تصریج آلی، رفت کربن هدر سکج امر این که . است شده کشخاورزی های و زمین دام

پارامترهای  اسخخت.گردیده  خاک ظاهری چگالی افزایش و خاک هدایت هیدرولیکی کاهش خاک،

هیدرولیکی برای درک جریان رطوبت در خاک غیراشخکاع بسخیار مهم می باشند و در مدل سازی 

جریان رطوبت، آلاینده ها و عناصخخر غ ایی در خاک، اسخختفاده میگردند. مدیریت خاک و کاربری 

یدرولیکی خاک را تغییر اراضخی، با تاثیر بر ویژگی های خاک می توانند مسختقیما خصخوصیات ه

خصوصیات هیدرولیکی دهند. هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی اثر کاربری های مصتل  اراضی بر 

 .خاک می باشد
 پیشینه تحقیق -2-2

ی در پیرامون مکاحث و موضخخوعات ،این فصخخل مروری بر مطالعات انجام شخخده در ایران و جهان

 یاخلاصه. در ادامه به باشدمی موثر نفوذ آب در خاکاثر تغییر کابری اراضی بر پارامترهای مورد 

 شود.از این تحقیقات اشاره می
 وجهان پیشینه مطالعات در ایران -2-2-4

 در املاح انتقال و آب جریان سازیمدل با توجه به اهمیت تعیین طول درشت مویینگی در

 یکارها به توانمی جمله آن از است که مطالعاتی شده ، برای تعیین طول درشت مویینگیخاک

 4/22 تا 7/9 بین مقادیر طول درشت مویینگی را هلند در اشاره کرد که (9176)1نایدراستروس

(1-m )برای طول درشت مویینگی را (9185)2الری) و رینولدزو. آورد دستبه خاک نوع 21 برای 

 الری) و رینولدز تحقیقات اساس بر .آوردند دستبه )بر متر( 5/1 نرم شن برای و 6/1 شن
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 92 و است مناسج هاخاک بیشتر برای 92 تا 9 حدود در مویینگی درشت طول مقدار ،(9185)

 جهت سیلتی، -رسی خاک ی) در (9116) 1زبچوک و رینولدز. عدد است مناسکترین احتمالاً

 دو روش غیرمنطقی و منفی هایجواب رفع برای همچنین و چاه) و گل  روش دو بین مقایسۀ

 یچاردزر عمقی ت) آنالیز و ریچاردز ایپایه رگرسیون لاپلاس، عمقی ت) آنالیز سه از گل ، عمقی

 دیکینز تقریکاً هندسی میانگین ریچاردز ایپایه رگرسیون آنالیز ،تحلیل دراین .کردند استفاده

 تدرش برای طول شده برآورد مقدار تحلیل، در این داشت. چاه) روش با آنالیزها سایر به نسکت

 دارد. همصوانی (9181و همکاران )فرض الری)  با که تعیین گردید 92 تا 9 حدود در مویینگی

 یاراض یاثر رهاساز یبه بررس دادند انجام که یپژوهش در (9312)وهمکاران یمحمد یومیق

 هایدر کاربری ی واقع در چهار محال بصتیاریاستپ هینفوذ آب به خاک درمراتع نم یبرپارامترها

های کلیدی در بررسی پارامترهای نفوذ آب به خاک که یکی از ویژگی .پرداختندمرتع و کشاورزی 

های زهکشی اجرای پروژه مدیریت منابع، پژوهش های هیدرولوژیکی، طراحی سامانه های آبیاری،

 شامل مرتع و.بدین منظور به رهاسازی اراضی در پن  کاربری که  و کنترل فرسایش خاک است،

سال انجام دادند و نفوذ 25سال وبالای 91-95سال و3-5ها را به مدت کشاورزی بود، رهاسازی

گیری کردند. بررسی نتای  نشان داد سن  مکشی اندازهآب به خاک را در شش تکرار به روش نفوذ

مان خاک که رهاسازی اراضی کشاورزی از طریق افزایش ماده آلی خاک، افزایش پایداری و ساخت

دار و مثکتی را بر هدایت هیدرولیکی اشکاع دارد. و میانگین هدایت هیدرولیکی اشکاع تاثیر معنی

میلی متر در  4/4) میلی متر در ساعت(که بیشتر از زمین کشاورزی با 4/7ای در مرتع با )مزرعه

بازیافت . در نتیجه رهاسازی اراضی باعث به وجود آمدن پوشش گیاهی، تشکیل و بودساعت( 

سال رهاسازی 25و هدایت آبی اشکاع پس از  گردیدهای درشت و بهکود نفوذ آب به خاک دانهخاک

 میلی متر در ساعت رسید. 11/6 به 38/4از

( به بررسی اثرات تکدیل اراضی بکر به زمین کشاورزی تحقیقاتی را 9313کاشی و همکاران)

و  های فیزیکیاند تاثیرات زیادی را بر ویژگیتوانجام دادند. تغییر غیرعلمی کاربری اراضی می

های فیزیکی و شیمیایی خاک مانند نفوذ شیمیایی به دنکال داشته باشد. بدین منظور ویژگی

ظاهری و...مورد آزمایش  چگالیپ یری، ظرفیت تکادل کاتیونی، هدایت الکتریکی، اسیدیته، 

نقطه از زمین 51نقطه از زمین کشاورزی و  51ها ازومقایسه قرار گرفت. برای انجام این آزمایش

نتای  بدست آمده نشان داد که  نتای  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برداری شد وهای بکر نمونه

داری را در میزان ماده آلی خاک و تغییر کاربری اراضی بکر به زمین کشاورزی تغییرات معنی

الکتریکی خاک به طور قابل توجهی افزایش  اسیدیته آن ایجاد نکرده است در حالی که هدایت

یافته است، براساس نتای  بدست آمده بیشترین تاثیرگ اری در محتوای سدیم، میزان هدایت 

 ظاهری، تصلصل و ظرفیت تکادل کاتیونی خاک، دیده شد. چگالیهیدرولیکی خاک، 
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به  باغاضی از ( در پژوهش خود به مطالعه اثرات تغییر کاربری ار9315ریاحی و همکاران)

زمین کشاورزی بر خصوصیات خاک در حوضه آبصیز نکاروند مازندران تحقیقاتی را انجام دادند. 

به کشاورزی تاثیرات زیادی را بر میزان ماده آلی و دیگر ویژگی های  باغتغییر کاربری اراضی از 

ایه خاک را در دول هایفیزیکی و شیمیایی خاک به دنکال داشت. بدین منظور در این پژوهش نمونه

تع ، مرباغسانتی متر در طرح قالج بلوک و به طور تصادفی در سه کاریری 91-21و1-91سطحی

ای را انجام دادند. نتای  آزمایشات نشان داد که چگالی ظاهری،کربنات و زراعت برداشتند و مقایسه

تصلصل خاک،  کلسیم، اسیدیته ومیزان درصد شن خاک در اثر تغییر کاربری افزایش یافت و

ظرفیت تکادل کاتیونی، میزان درصد سیلت ورس خاک نیز در اثر تغییر کاربری کاهش یافت. 

 71/35سانتی متردر اراضی زراعی و مرتع کاهشی برابر با 1-91میزان ماده آلی در لایه سطحی 

درصد  64/22و 22/36نیز کاهش برابر با 91-21درصد به دنکال داشت و درلایه سطحی 11/25و

متر در کاربری سانتی1-91داشت. بیشینه نیتروژن کل در لایه باغدر مقایسه با کاربری 

درصد برآورد گردید که این کاهش  96/1در کاریری زراعی 91-21وکمینه آن در لایه37/1باغ

 باشد.درصد می 75/56برابر با 

( به بررسی تغییرغیرعلمی و ناآگاهانه تغییر کاربری برروی خصوصیات 9315غلامی وهمکاران)

فیزیکی وشیمیای خاک در منطقه بانه استان کردستان تحقیقاتی را انجام دادند. بدین منظور سه 

 زها با کاربری معین ا، مرتع و اراضی کشاورزی را انتصاب کردند. در هری) از ایستگاهباغکاربری 

هایی از خاک دست خورده و نصورده را در سه تکرار متر نمونهسانتی95-31و 1-95دو عمق خاک 

ها نشان دادکه تغییر کاربری اراضی بر روی درصد مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. نتای  این بررسی

 ظاهری،کاهش تصلصل خاک،کاهش چگالیدار نمی باشد ولی سکج افزایش شن، ماسه و رس معنی

های درشت در دانههدایت هیدرولیکی خاک و کاهش پایداری خاک گردید. بیشترین درصد خاک

 25/1) های ریزدانهبیشترین درصد خاک باشد و در اراضی زراعی نیزمتر می( میلی25/1-8) با باغ

دار و همچنین طکق نتای  بدست آمده تغییر کاربری اراضی تاثیر معنی .بودمتر ( میلی153/1 -

درصد و در اراضی  11/4باغمقدار کربن آلی در کاربری  .کاهشی را برمقدارکربن آلی خاک داشت

 برآورد گردید.درصد 71/9 و در مرتع نیز 26/2زراعی 

 سطحی لایه دو مویینگی درشت طول ( عکس9319در تحقیقی، قربانی دشتکی و همکاران ) 

 استوانه از استفاده با شهرکرد شهرستان در واقع آزدگان دشت از نقطه ۰۶ را در خاک زیرسطحی و

 به شده، گیریاندازه زودیافت هایویژگی از استفاده و با گیریاندازه چندگانه ثابت بار روش به و

 -لومی -در بافت رسی مویینگی درشت طول عکس برآورد برای توابعی گام به گام رگرسیون روش

یش میزان رس خاک، پارامتر طول درشت مویینگی نتای  نشان داد، با افزا .سیلتی تعیین کردند

تحقیقات  همچنین، دریابد. تَکَع آن هدایت هیدرولیکی اشکاع خاک کاهش میافزایش و به

 -کلی -سیلتی بافت مویینگی درشت طول تعیین میزان عکس برای (2194همکاران ) و کلیشادی



 19   قیتحق نهیشیو پ یفصل دوم: مبان

  شد. برآوردمتر( )بر سانتی 94/1 برابر مقدار این پارامتر ، لوم

اشکاع با نفوذسن  گل  و  یکیدرولیه تیهدا رییگاندازه یی( دو روش صحرا9316) ینیحس

 k2800گل  با دستگاه نفوذ سن  گل  مدل  یهاشیقرار داد و آزما سهیمورد مقا ینفوذسن  مکش

 یمتر حفر و دب 2×2متر در شککه  یسانت 25و عمق   متریسانت 5چاه) با شعاع  95اجرا شد و 

در روش نفوذسن   نیشد. همچن یریگاندازه متریسانت 91و  5 یدر بار آب ستگاهاز د یخروج

نشان داد  شریآزمون ف  ی( اجرا شد.  نتامتری)سانت 95و  91، 5 یهادر مکش هاشیآزما ،یمکش

ر د یداریگروه قرار گرفته و تفاوت معن )یدر  یکیدرولیه تیهدا نییمصتل  تع یهاکه روش

خاک  ینگییعکس طول درشت مو ریمقاد نیانگیم نیندارند. همچن گریکدیدرصد با  )یسطح 

 یشیاشکاع خاک، روند افزا یکیدرولیه تیهدا زانیم شی( بوده  و با افزامتریبر سانت) 17/1برابر 

و  یدو روش نفوذسن  مکش 2192) اینو قکادی پورییرضا شد. دهیشاخص در خاک د نیا

  یاکار بردند. نتاشکاع خاک به هیدرولیکی تیپارامتر هدا رییگهای دوگانه را برای اندازهاستوانه

اشکاع حاصل از دو روش م کور  یآبتیهدا ریمقاد نیکه ب دهدیدو محقق نشان م نیمطالعات ا

 وجود ندارد. داریدرصد اختلاف معن 5 مالدر سطح احت

به یمکشس)یددستگاه نفوذسن   یمعرف ضمن خود قیتحق در( 9388وهمکاران) یغفار

 یشاخصها خاک، اشکاعریغ یکیدرولیه اتیخصوص نییتع در لهیوس نیتروراحت نیترارزان عنوان

 صورت بهنقطه 99منظور،نیا به. نمودند ومحاسکه یریگاندازه اهواز منطقه در یلوم خاکنفوذ را در 

 انجام( تریمنفبه  ترمثکتمکش ازحالت)مکش  شیحالت افزا یبرا نفوذ شیآزما و انتصاب یتصادف

 ریمقاد مصتل ، یهادرچاه)( iq)مصتل  نفوذ وسرعت( ih)مکش مصتل  ریمقاد یبرا سپسشد. 

افزار  نرمرا با استفاده از  خاکs(k ( ییاشکاع صحرا یکیدرولیه تیهدا و( αج ب خاک ) جیضر

SPSS بارا  مکش و یکیدرولیه تیهدا یمنحن سپس. نمودند محاسکه یخط ونیرگرس وروش 

 در( 9312) وهمکاران یمحمد یومیق. دادندقرار  یبررس مورد و رسم گاردنراز معادله  استفاده

نفوذ آب به خاک درمراتع  یبرپارامترها یاراض یاثر رهاساز یبه بررس دادند انجام که یپژوهش

و  شد انجام بصش درسه یرهاساز. بود یشامل مرتع وکشاورز هایکاربر. پرداختند یاستپ هینم

که  دادنشان  ینتا. شد یریگاندازه یتکرار به روش نفوذسن  مکش ششنفوذ آب به خاک در 

 داشتهاشکاع خاک  هیدرولیکی تیهدا شیافزا در یومثکت داریمعن ریت ث یکشاورز یاراض یرهاساز

 .دیگرد یکشاورز یکاربر از ترشیب یامزرعهاشکاع  یآبتیهدا نیانگیم و

( در پژوهش خود از فاضلاب خام وتصفیه شده به منظور کشت 9311پارسافر و همکاران )

سیج زمینی در شرایط لایسیمتری تحقیقی را انجام دادند. برای این منظور از پن  تیمار آبیاری 

لایه که ها در شرایط گلصانه ای اجرا گردید.لایسیمترها با ی) خاک دو استفاده شد و آزمایش

ترتیج از بالا به پایین دارای خاک لوم شنی و لوم رسی شنی بودند انجام شد. برای این منظور به

سطح خاک به مدت پن  ماه به طور هفتگی پیش از کشت آبیاری شد ودر فصل رشد هم آبیاری 
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 نفوذدر فواصل یازده روزه انجام گردید و نفوذ آب به خاک در شروع و پایان فصل رشد به کم) 

جهت بررسی اثر کاربرد  (DISC)سن  دیس) مکشی اندازه گیری شد و از روش عددی نرم افزار 

های فیزکی خاک مانند هدایت هیدرولیکی و نفوذ آب، ارزیابی انجام فاضلاب بر برخی از ویژه گی

بت اگرفت و از روش تحلیلی )وودینگ ( هم در برآورد هدایت هیدرولیکی اشکاع در مقایسه با بارث

دقت بیشتری داشته و  (DISC)ها نشان داد که روش عددی نرم افزارارزیابی انجام گرفت. بررسی

سانتی متر در همه 91و 5مقادیر هدایت هیدرولیکی اشکاع و شدت نفوذ ماندگار آب در دومکش 

تیمارها نسکت به مقدار اولیه افزایش یافته است.  بیشترین افزایش شدت ماندگار هدایت 

لیکی اشکاع به ترتیج در تیمارهای فاضلاب خام و ترکیج فاضلاب تصفیه شده و آب معمولی هیدرو

مشاهده گردید وکمترین هم مربوط به آب معمولی بود. همچنین بیشترین تغییرات مدل ون 

 گنوختن در تیمار ترکیج فاضلاب تصفیه شده و کمترین هم مربوط به آب معمولی بود.

های لردگان انجام ( تحقیقاتی را در منطقه فریدون شهر و جنگل9387ذولفقاری و همکاران)

تواند هایی کشاورزی میدادند. نتای  ایشان نشان داد، تغییر کاربری اراضی از جنگل و مرتع به زمین

سکج هدر رفت کربن آلی، تصریج ساختمان خاک،کاهش هدایت هیدرولیکی و افزایش چگالی 

 افزایشتواند سکج کاهش نفوذ آب در خاک، یری کاربری میظاهری خاک شود. همچنین این تغی

های دست خورده و دست نصورده خاک ،در این مطالعه در هر عرصهرواناب و فرسایش نیز گردد. 

د. گردیو سه ایستکاه به طور تصادفی در هر عرصه و کاربری انتصاب هر کاربری انتصاب شد در 

    درصدی مواد آلی خاک،23ه زمین کشاورزی سکج کاهشتکدیل جنگل بداد، ها نشان نتای  بررسی

درصدی هدایت هیدرولیکی خاک  41درصدی تصلصل خاک و 99درصدی میانگین وزنی ، 55

درصدی  41درصدی مواد آلی خاک،22کاهش  ،در اثر تکدیل مرتع به زمین کشاورزی و گردید

 .گردیدمشاهده درصدی تصلصل خاک  1ها و میانگین وزنی قطر خاک دانه

باتوجه به گستردگی تغییر کاربری اراضی جنگلی در استان گلستان  (9311نی) نهاد قرماخر)

ین بد پژوهشی را به اثرات تغییر کاربری بر خصوصیات خاک در حوضه آبصیر کچی) انجام داد.

هکتار(، مرتع  692) جنگل های،برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در کاربریمنظور، 

مورد بررسی قرار ها گیری شد وتفاوت میانگین آنهکتار( اندازه9816تار( و زراعت )هک9931)

سی ک در جنگل از شنی به رها نشان داد که در اثر تغییر کاربری بافت خاگرفت.نتای  این بررسی

 زراعت نیز از لومی و کاربریو در کاربری های مرتع بافت خاک از لومی به شنی و در تغییر یافته

نشان  نتای  .نمودندی با خاصیت خمیری بالا به خاک رسی با خاصیت خمیری پایین تغییر رس و

 چگالیهای جنگلی و مرتعی دارای تصلصل کمتر و های زراعی در مقایسه با خاکخاکدادکه 

ظرفیت تکادل کاتیونی خاک در و  میزان ماده آلی کشاورزی،همچنین در کاربری  بوده وبیشتری 

 است. داشته داری راهای جنگل و مرتع کاهش معنیبریمقایسه با کار

های ( در پژوهش خود به بررسی تغییرات برخی از مشصصه9316خطیر پاشا و همکاران)
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و شهرستان های مصتل  زمین در استان مازندران حاصلصیزی خاک تحت تاثیر پوشش

کات شالیزار و باغ مرک تفرجی،جنگل  چهار کاربری جنگل طکیعی، ،بدین منظور .پرداختندمشهرقائ

نمونه به صورت تصادفی  91برای نمونه برداری از خاک در هر کاربری . مورد بررسی قرار گرفت

واکنش خاک و...در  وزن مصصوص ظاهری، بافت خاک، سپس درصد رطوبت، برداشت شد.

یوم خالص آمونتولید  های نرخ خالص معدنی شدن نیتروژن،و شاخص گردیدازمایشگاه اندازه گیری 

. نتای  نشان داد بیشترین نسکت کربن به نیتروژن و همجنین بیشترین گردیدو نیترات محاسکه 

 هایمقدار مواد آلی خاک، مربوط به جنگل تفرجی و پس از آن جنگل طکیعی و شالیزار در رتکه

 .بعدی قرار گرفتند

ستفاده از نفوذسن  استوانه با ادر حوزه ابصیز داراب  خوددر پژوهش  (9313امیدوار و همکاران)

ند و مناسج نفوذ را در سطح حوضه انجام دادسازی مدل ،های میدانیبا استفاده از دادهمضاع  و 

های با استفاده از تکنی)انتصاب نمودند. سپس ترین مدل را از لحاظ برازش با داده های مشاهداتی 

 ان دادنتای  نش دادند.مورد تجزیه و تحلیل قرار  ی نفوذ راپ یری مکانی پارامترهاتغییر زمین آمار،

 ش را با داده های واقعی نشان داد،برازامپت بهترین -مدل گریننفوذ، های مصتل  از بین مدل

مثکت و معنی داری بین پارامترهدایت هیدرولیکی اشکاع و ضریج ج ب حاصل همکستگی مکانی 

که در داد ها نشان یابی پارامترهای میاننقشههمچنین بررسی آمپ وجود دارد. -از معادله گرین

 ی بود.هدایت هیدرولیکی اشکاع دارای مقادیر بیشتر کاریری جنگل، شمال حوضه باقسمت 

( در پژوهش خود به تاثیر تغییر کاربری اراضی از جنگل به مرتع و 9317عنایتی و همکاران )

تصلصل و بافت خاک  حقیقی، ری،ظاه چگالیزمین زراعی بر خصوصیات فیزیکی خاک از جمله 

ری از هر کاربهایی نمونه برداریبرای بررسی این تغییرات  .پرداختنددر منطقه جنوب شهر ساری 

نتای  نشان داد که بیشترین مقدار ماده آلی در  .انجام دادندمتر سانتی 21-41و1-21 اعماق از

همچنین تغییر کاربری  دست آمد.ر کاربری زمین زراعی بهدآن مقدار  نکاربری جنگل و کمتری

 .گردیدتصلصل و کیفیت خاک  ،ظاهری چگالیاراضی باعث کاهش 

به اثر تغییر کاربری اراضی بر روی در پژوهش خود ( 9311عکدالمحمدی و همکاران )

ار، برای این ک پرداختند. ،خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در حوزه آبصیز هلشی کرمانشاه

مرتع و کشاورزی به صورت تصادفی سیستماتی) و  سه کاربری جنگل، ک را ازنمونه خا 38ابتدا 

های فیزیکی و شیمیایی خاک را با استفاده از روش گیسانتی متر برداشتند و ویژه1-21از عمق

سیلت  و شن خاک  مقدار رس، ،ها نشان دادبررسی های استاندارد مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند.

ری اراضی بر مقدار سیلت داشته در حالی که تغییر کاربداری تفاوت معنیدر هر سه کاربری 

بررسی ها  .نداشتداری معنی تاثیرری خاک در هر سه کارب و درصد آه) PH،هدایت الکتریکی،

پایداری خاکدانه وکربن آلی خاک در هر سه کاربری  که متوسط وزن مصصوص ظاهری، دادنشان 

انالیز واریانس ی) طرفه  باشد.ار آن در کاربری جنگل بیشتر میمقد داری داشته وتفاوت معنی
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پایداری  ، ازجملههای خاکگیبر ویژه داریمعنیکه تغییر کاربری اراضی تاثیر  دادنشان 

 داشته است. ها و کربن آلی دانهخاک

ای و نقش بررسی نفوذپ یری خاک در شرایط مزرعه ( به9319محمود آبادی و همکاران)

بدین منظور از  .تحقیقی انجام دادندهای فیزیکی و شیمیایی در نفوذپ یری خاک گیویژه

.نتای  آزمایشات نشان داد که بافت استفاده شد( مترسانتی 5های مضاع  با عمق ثابت آب )استوانه

نفوذپ یری  ،برابری ذرات رس 6داری را بر نفوذپ یری دارد به طوری که با افزایش خاک تاثیر معنی

 38/7برابری ذرات سیلت نیز نفوذپ یری نهایی  94/4 کاهش یافت و با افزایش برابر 5/9هایی ن

برابری  94/8 یپ یری نهایی افزایشبرابری ذرات شن نفوذ 8با افزایش  یافت. همچنینابر کاهش بر

آه) از اهمعیت زیادی خاک، گی های شیمیایی در بین ویژهنتای  نشان داد که  .دادرا نشان 

 . برابر کاهش یافت 9/2نهایی شدت نفوذ ،برابری آه) 6/3 طوری که با افزایش به بودرخوردار ب

گیری  هدایت آبی اشکاع از برای اندازه درپژوهش خود در شهرکرد،( 9319قانی و همکاران )

خاک  ای بانفوذسن  گل  و نفوذسن  مکشی در مزرعه ت) استوانه، های دوگانه،چهار روش استوانه

های داد که میانگین هدایت آبی اشکاع خاک در روش استوانهنتای  نشان .استفاده نمودندلومی 

سن  مکشی نفوذو در  199/1در نفوذسن  گل ، 246/1در ت) استوانه، 113/1دوگانه 

 . دست آمدبهمتر بر دقیقه سانتی215/1

کاربری زمین بر روی گروه  را جهت بررسی تاثیر ایمطالعه( 2191پینتو و همکاران)

 هک دادنتای  نشان .انجام دادندهیدرولوژی) خاک در حوزه رودخانه گرانده در جنوب شرقی برزیل 

بینی ضریج تعیین نسکتا کم برای پیشهای هیدرولی) خاک، گیتنوع مکانی زیاد در ویژه به دلیل

که  دادهمچنین نتای  نشان آید. در سطح حوضه به دست میهدایت هیدرولیکی اشکاع خاک 

قدار و بیشترین م بودهبه تغییرات کاربری زمین در حوضه آبصیز حساس  ،های هیدرولوژی)شاخص

مربوط به مزارع و آن نیز هدایت هیدرولی) اشکاع خاک  مربوط به جنگل بوده و کمترین مقدار 

 .بودمراتع 

زمین و پوشش گیاهی بر روی  تاثیر کاریریبه خود، در پژوهش   (2195هرل و همکاران )

 خواصنتای  نشان داد که  .را انجام دادند خاک تحقیقیتغییرات مرتکط با خواص هیدرولیکی 

زمین  یو کاربر باشداکوسیستم می حفظترین پارامترها در توانایی و یکی از مهمخاک  هیدرولیکی

همچنین تغییرات آب و هوایی تاثیر بگ ارد.  ،گی های خاکتواند به طور قابل توجهی بر ویژهمی

خاک  زمین را روی خواص هیدرولیکی یتوانند اثرات کاربرشامل درجه حرارت و بارش نیز می

  د.نت تاثیر قرار دهتح

دو کاربری تاثیر پوشش گیاهی زمین بر روی خواص هیدرولیکی خاک در  (2191دیونزینو )

میزان که در اثر فعالیتهای کشاورزی،  نتای  نشان داد کشاورزی و مرتع مورد بررسی قرار داد.

تحت درمناطق هدایت هیدرولیکی خاک در کاربری کشاورزی افزایش داشته است. به طوریکه 
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نسکت به مراتع با میانگین  𝑐𝑚 ℎ−1 21/96با میانگینپوشش کشاورزی، هدایت هیدرولیکی 

𝑐𝑚 ℎ−1 19/5 .میزان نفوذ پ یری بالاتری را دارد  

کاربری اراضی بر میزان نفوذ پ یری خاک به اثرات خود مطالعه  در (2118همکاران)یمر و 

ان ای  نشپرداختند. در این مطالعه از سه کاربری جنگل، مرتع و زمین کشاورزی استفاده شد. نت

درصد کمتر از کاربری  41و  71داد که نفوذ آب در خاک در کاربری مرتع و کشاورزی به میزان 

درصد نسکت به کاربری  21و  93آمد و در مقابل چگالی ظاهری خاک به میزان جنگل به دست 

جنگل افزایش داشت. همچنین نتای  نشان داد که افزایش چگالی ظاهری خاک در کاربری 

  داری رطوبت در خاک شد.کشاورزی به همراه کاهش کربن آلی خاک، سکج کاهش ظرفیت نگه

های فیزیکی خاک و گیسوزی بر ویژهآتش ( به بررسی اثر9312حیدری و همکاران)

پارامترهای نفوذ آب در مراتع نیمه استپی کرسن) واقع در چهار محال بصتیاری تحقیقاتی را انجام 

ترتیج که به9381،9388،9387دادند. بدین منظور آتش سوزی هایی که در طی سال های 

با استفاده از دستگاه  و صاب کردندسال قکل از مطالعه دچار آتش سوزی شده بودند را انت 9،2،3

نمودند. نمونه های خاک نقطه از منطقه اندازه گیری  54نفوذسن  مکشی نفوذ آب به خاک را در 

برای بررسی  ( سانتی متر بود.25-95( سانتی متر و زیر سطحی )1-91در دو عمق سطحی )

 5مستقل در سطح  tگیری شده در مناطق سوخته و شاهد از آزمون های اندازهگیتفاوت و ویژه

در لایه سطحی  هاضریج پایداری خاک دانهداد بررسی این نتای  نشان  درصد استفاده شد. 

 چگالیداری کاهش یافته است و سال پس ازآتش سوزی در مقایسه با شاهد به صورت معنی2و9

داری نسکت به شاهد بیشتر شده به صورت معنیظاهری خاک نیز در تمام مناطق سوخته شده 

فرسایش خاک را برای خاک  داری کم آن خطرتش سوزی و عمق کم آب و ظرفیت نگه. آاست

 منطقه به دنکال داشت.

( تاثیر کاربری های مرتع، باغ و کشاورزی را بر هدایت هیدرولیکی 9315ابراهیمی و رئوف )

 )سینفوذ با استفاده از نفوذسن  د ییصحرا شاتیآزما .غیر اشکاع خاک مورد مطالعه قرار دادند

 سانتی متر آب با سه تکرار در هر کاربری انجام شد. 98و 91، 6، 3، 1 های در مکش یمکش

 نیصم. برای تدیگرد نییهای مصتل  به روش ژانگ تعدر کاربری یکیدرولیه تیهدا ریسپس مقاد

های در روش ژانگ از داده ازیگنوختن مورد نون یکیدرولیه تیمدل هدا یکیدرولیه پارامترهای

 استفاده شد. Hydrous-2Dو Rosetaهای و نتای  مدل شیراولز وهمکاران، کارسل و پر یاطلاعات

 یکیدرولیه تیهدا ریمقاد برآورد ها درروشها در همه کاربری ریسا شیاز روش کارسل و پر ریبه غ

هکود آنها ب عملکردهای بالاتراما در مکش کاشندیم نییاشکاع دارای صحت پا )یهای نزددر رطوبت

 اشکاع یکیدرولیه تیهدا ریکاربری از مرتع به باغ و کشاورزی مقاد رییتغ یط نیاست. همچن افتهی

 های باغ وخاک و خاکدانه سازی در کاربری یماده آل شیافزا تواندیآن م لیکه دل افتهی شیافزا

 است. گریتر از دو کاربری دمرتع کم کاربریکشاورزی باشد که در
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های قابل توجه در ها و مراتع به اراضی کشاورزی به یکی از نگرانیباغامروزه تغییر کاربری 

سطح دنیا در زمینه تصریج محیط زیست و تغییر اقلیم جهانی تکدیل شده است )جعفری فوتمی 

 خاک تصریجاست. حفاظت شونده دیرتجدید طکیعی منابع جمله از (. خاک9312و شیدای کرک ، 

 1است)کالدرون و نابگردیده ظاهری چگالی افزایش و هیدرولیکی ایتهد خاک، کاهش ساختمان

 را آن کیفیت ل ا و خاک فیزیکی وشیمیایی هایویژگی عموما  اراضی، یکاربر (. تغییر2119،

 دهد.قرار می ت ثیر تحت

ه بررسی کارایی رگرسیون خطی چند ( در تحقیق خود ب9311دهقانی بانیانی و همکاران )

ورد هدایت آبی اشکاع و پارامتر عکس طول در ایجاد توابع انتقالی برای برآ گانه و رگرسیون درختی

بدین منظور هدایت آبی اشکاع و عکس طول درشت  درشت مویینگی تحقیقاتی را انجام دادند.

ت) استوانه و به روش بار روش نقطه در دشت آزادگان شهرکرد با استفاده از  61مویینگی را در 

های زود یافت اندازه گیدادند، سپس با استفاده  از ویژگیری هایی را انجام ثابت چند گانه اندازه

گیری شده در دو لایه سطحی و زیرسطحی خاک به عنوان ورودی، توابع انتقالی را با روش خطی 

ن و اعتکار و صحت ایطول درشت مویینگی، برآورد نمودند پارامتر  تعیینختی جهت چندگانه و در

 خطای نسکی و ضریج میانگین خطا، های ج ر میانگین مربعات خطا،دو توابع را با استفاده از آماره

عیین تکه رگرسیون خطی در  دادبررسی نتای  نشان انجام دادند.هایی ون آزمون همکستگی پیرس

معتکر بوده و مقدار خطای نسکی و ج ر میانگین مربعات خطا در روش رگرسیون درختی  پارامترها

و مقدار این دو شاخص نیز  بودمتر سانتی 91/1و  24/1 در براورد طول درشت مویینگی به ترتیج

وش نشان مقایسه ارزیابی دو ر به دست آمد. همچنینمتر سانتی 15/1و33/1در خطی چندگانه 

 روش خطی چندگانه داشت.ر پیون درختی باز برتری رگرس

 انسان و گیاه سلامت و یکیبیولوژ مثل مصتل  انجام وظای  در خاک طکیعی توانایی ذاتی جنکه

 یریتمد ت ثیر تحت و دارد آن بستگی بر مؤثر عوامل و یسازخاک به و شودمی شامل را وحیوان

 .گیردمی قرار خاک مدیریتی عوامل ت ثیر تحت خاک پویای کیفیت لیکهحا در گیردنمی قرار خاک

 اراضی، کاربری این علمی غیر و ناآگاهانه تغییر از پس ورزیخاک ی مصتل هاسیستم از استفاده

 شیار و شصم توسط خاک توده کردنخرد و که برگرداندندارد چنان دنکال به را نامطلوبی ت ثیرات

 ل ا و آن زیستی و شیمیایی فیزیکی، هایویژگی سایر و شده خاک آلی ماده یهتجز سکج تسریع

یکی از پارامترهای مهم (. 9113، 2)کرنا وجانسون دهدمی ت ثیر قرار تحت را خاک پویای کیفیت

گیرد، طول درشت مویینگی تواند تحت تاثیر تغییر کاربری اراضی قرارکه می  و پویای خاک

(Macroscopic Capillary Lengthخاک می ) .طول درشت مویینگی افزون بر نقشی که باشد

این پارامتر در حل جریان  سرعت نفوذ نهایی آب به خاک و هدایت آبی اشکاع خاک دارد، در تعیین

                                                             
9Canadell and Noble 

9Kerna and Johnson 
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 رطوبتی خاک، هدایت آبی غیراشکاع خاک، مکش ماتری) جکهۀ نفوذ آب به خاک، تعیین منحنی

)وایت و  یاز می باشدرطوبتی خاک، ضریج ج ب آب خاک و پتانسیل جریان نیز، مورد ن

ن هایی چوکاربرد روش پارامتری کلیدی به هنگامطول درشت مویینگی، چنین هم(. 1،9112سالی

 دهندةنشان پارامتر این و مقدار مجاور و نفوذسن  مکشی است هایروش نفوذسن  گل ، استوانه

رینولدزو همکاران،  ;9112، 2)اری) و رینولدز است مویینگی پتانسیل بر ثقلی چیرگی پتانسیل

 به زمین کشاورزی، بر خصوصیات نفوذ جنگلدر این تحقیق تاثیر تغییرکاربری اراضی از (. 2112

آب در خاک از جمله طول درشت مویینگی و هدایت هیدرولیکی اشکاع خاک، مورد بررسی قرار 

 گیرد.می

سنگین با  دراین تحقیق خصوصیات هیدرولیکی ی) خاک (9311رسول زاده و همکاران )

بافت لوم رسی توسط توابع انتقالی زرتا با ماهیت شککه عصکی مصنوعی و همچنین توابع انتقالی 

ب از مهم آ براکنسی) که از توابع انتقالی رگرسیونی هستند براورده شده است.که-سویل پار و راولز

عوامل مهم برای  های مناسج ازر جهان می باشد و استفاده از روشترین عوامل توسعه کشاورزی د

های مناسج برای شکیه سازی ست به همین منظور استفاده از مدلا تامین غ ای جمعیت جهان

حرکت آب در خاک برای بهینه سازی و جلوگیری از هدررفت آن امری مهم محسوب می شود.و 

ازه از مهم ترین پارامترها در جریان آب و املاح در خاک هستند و اندخصوصیات هیدرولیکی خاک 

گیری این خصوصیات زمان بر و پرهزینه می باشدولی در سال های اخیر استفاده از توابع انتقالی 

که خصوصیات هیدرولیکی خاک را از پارامتر های زود یافت براورد می کند موجج صرفه جویی 

 .در وقت و هزینه شده است

فیزیکی و  (در این پژوهش به بررسی اثر فشردگی خاک برروی خصوصیات9312رئوف)

هیدرولیکی خاک تحقیقی انجام شدبدین منظور پش از انتصاب چهار تیمار،از خاک هر تیمار نمونه 

برداری انجام شده و ویژگی های آن ها در آزمایشگاه اندازه گیری شده است و میزان نفوذ آب در 

یین و برای تعخاک در هر تیمار اندازه گیری و در ی) نقطه رطوبت و مکش نیز برداشته شده است 

و از روش های حل معکوس استفاده 3D Hydrusع و غیر اشکاع از نرم افزارهدایت هیدرولیکی اشکا

شده است.نتای  نشان داد که میزان چگالی ظاهری در تیمارها نسکت به تیمار شاهد به ترتیج 

گالی ی چافزایش یافته و میزان تصلصل کل و هدایت هیدرولیکی اشکاع نیز کاهش یافته است ول

 حقیقی تقریکا ثابت مانده است.

در این پژوهش به تعیین اثرات تغییر کاربری اراضی بر میزان  (9318حسینی و همکاران )

در حوضه عموقین واقع در استان اردبیل تحقیقی را WMSبیشینه دبی سیلاب با استفاده از مدل 

منطقه از نقشه کاربری CNمقدار  کیلومتر مربع بوده و برای تصمین78انجام دادند.مساحت حوضه 

                                                             
2White and Sully 

3Elrick and Reynolds 



 26   قیتحق نهیشیو پ یفصل دوم: مبان

اراضی و گروه هیدرولوژی) خاک بدست آمده از تحلیل تصاویر ماهواره ای استفاده شده است و 

ی که حداکثر میزان دبنتای  واسنجی و اعتکار سنجی با وقایع بارندگی و رواناب منطقه نشان داد

تای  نشان داد که باتوجه به سیلاب و حجم آن با مقادیر مشاده شده مطابقت دارد و همچنین ن

حساسیت بالای این مدل در توزیع بارندگی در سرتاسر منطقه استفاده از هایتوگراف بارندگی 

منطقه برای دستیابی به نتای  ضروری می باشد و همچنین شماره منحنی بین سال های 

یر و تغیافزایش سه درصدی را داشته است که درنتیجه باعث کاهش کیفیت مرتع 2195تا2111

کاربری مرتع به زمین کشاورزی شده و در مناطقی از حوضه که بیشترین پتانسیل سیل خیزی و 

 فرسایش را دارا می باشد.
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ود. شمورد مطالعه ارائه می منطقهدر این فصخل ابتدا توضخیحاتی در مورد موقعیت جغرافیایی 

و معادلات مورد استفاده در  به توضخیح و تشخریح روش انجام آزمایش نفوذسخن  مکشخیدر ادامه 

 تحقیق اشاره خواهد شد.
 طقه مورد مطالعهمن -3-2

 اجرا مغان کشاورزی دانشکده در و اردبیل اسختان مغان آباد پارس شخهرسختان در تحقیق این

 شمالی 31°38'آن جغرافیای عرض و شرقی 47°55' آباد پارس شهر جغرافیائی طول. است شده

و  زراعی زمین از آزمایش برای اسخختفاده مورد خاک. باشخخد می متر 32 دریا سخخطح از آن ارتفاع و

 متوسط با منطقه این گردید.  انتصاب مغان کشاورزی دانشخکده محوطه در موجود جنگلیمناطق 

 روش طکق گرادسخخانتی درجه 7/94 سخخالانه متوسخخط دمای و مترمیلی 6/284 سخخالانه بارندگی

 و کشخخور در مطالعه مورد منطقه موقعیت( 9-3) شخخکل. دارد معتدل مرطوب نیمه اقلیم آمکرژه

 . دهدمی نشان  را استان

 
  نطق   کی   طالع   ی کشکی ز یخ اک تی کقع-3-9شكل

 یمکش سکیروش کار با دستگاه نفوذ سنج د -3-3

گیری خصوصیات  نفوذ آب در خاک وجود دارد که از  آن جمله های مصتلفی برای اندازهروش

 های کوچ)، روشهای نفوذسن  )مضاع  و ت) استوانه(، روش کرتعکارتند از: روش استوانه
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Abstract 
Research Aim: Soil hydraulic parameters include hydraulic conductivity, 

macroscopic capillary length (λc), sorptivityS(h) and steady-state flux q(h), that can be 

affected by land use change. The macroscopic capillary length (λc) is a key parameter 
to use golf permemeter, double rings, and the tension infiltrometer. The value of this 

parameter indicates the predominance of gravitational potential over capillary 

potential. In this study, the field method of tension infiltrometer was used in both forest 
and agricultural in loamy-sand texture in Moghan Faculty of Agriculture to determine 

the effect of land use on the amount of hydraulic parameters. 

Research method: In order to perform the tension nfiltrometer method, the 

experiments carried out in 5, 10 and 15 (cm) matric suctions at 20 points in the form 
of a regular square network with 3*3 m distances in forest and farm land uses and 

infiltration data was modeled using White et al (1992), Ankeny et al (1991), Logsdon 

& Jaynes (1993) and Hussen & Warrick (1995) methods and was obtained Soil 
hydraulic parameters for each land uses.  

 Findings: The mean macroscopic capillary length and the saturareted hydraulic 

conductivity (Ks) for forest and farm land uses in four methods, were obtained 8.72, 

8.79 (cm) and 2.6, 5 (cm/hr), respectively. The results showed that contrary to the 
values of hydraulic conductivity, changing the methods of estimating macroscopic 

capillary length (λc) in field use did not have much effect on the average macroscopic 

capillary length (λc). Also, in terms of sorptivity S(h) and steady-state flux q(h) in the 
applied matric suction, the values obtained for farm use were significantly higher than 

forest use values and its decreasing trend was seen from 5 to 15 suction, especially in 

farm use. So that the steady-state flux q(h) in suction 5 (cm) and field use was 
approximately 2.15 times the steady-state flux q(h) in suction 5 (cm) and forest use. 

This ratio was calculated as 2 in suction 10 (cm), in suction 15 (cm) the steady-state 

flux q(h) in soil in forest use was more than farm use and equal to 1.6. Also, in field 

use the sorptivityS(h) was calculated more than forest use in 5 and 10 (cm) suction.  

Conclusion:  
Performing Compare Means test at the level of 1% showed a significant difference 

between the two land uses in all indicators except for the macroscopic capillary length. 
The trend of increasing the saturated hydraulic conductivity of soil was observed with 

decreasing macroscopic capillary length (λc) in both land uses. 

Keywords: Macroscopic capillary length, Evaluation, Land use, Tension Disc 
Infiltrometer. 
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