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 چکیده

 یلپتانساند. رطوبت و خصوصیات هیدرولیکی خاک همواره نقش مهمی در حل تعداد زیادی از مشکالت مدیریتی آب داشته

هدف  د.شونبیان میرطوبتی خاک  قالب منحنی مشخصه در معموالً کهبوده  خاکاز  میمه یاربس هایهمشخص ،کخا آب

در خصوصیات منحنی مشخصه رطوبتی و رطوبت پیشین خاک با تأکید بر دو عامل  مؤثری عوامل بررساز این تحقیق، 

باشد. به این منظور در حوضه زوجی شهید نوری کاخک دو جنس سنگ های توپوگرافی میشناسی و ویژگیتشکیالت زمین

ها بر منحنی مشخصه رطوبتی و منحنی و اثر آن  ( انتخاب شدTWIرافی )سنگ و سه شاخص رطوبت توپوگشیل و ماسه 

داری بر و جنس سنگ هر دو تأثیر معنی TWIزمان با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بود که -رطوبت

 هایت با ایجاد ارتباطدار بود. در نزمان داشتند اما بر منحنی مشخصه رطوبتی تنها اثر جنس سنگ معنی-منحنی رطوبت

تنها با  دهدزمان به دست آمد که این امکان را می-زمان، منحنی مکش-بین منحنی مشخصه رطوبتی و منحنی رطوبت

 داشتن زمان پس از گذشت بارندگی به وضعیت رطوبتی خاک دست پیدا کرد.

 

 (TWIتوپوگرافی )منحنی مشخصه رطوبتی، رطوبت پیشین خاک، شاخص رطوبت كلیدی:  گانواژ

 

 مقدمه -1
شروع  است. بای موارد ضروراز  یاریدر بس رطوبت عیکننده توز نییتع یندهایرطوبت خاک و فرآ تیاز وضع یآگاه

 ،یدرولوژیهچون ی همعیوس اریبس یهانهیدر زم یبشر، اطالعات مربوط به رطوبت خاک نقش مهم خیدر تار یکشاورز

 طیمح یجهان راتییمطالعات انجام شده در مورد تغ رایو اخ نیزم سطح یمدل ساز ست،یز طیمح ،یو هواشناس یشناسمیاقل

یافته در طی یک دوره بارش و زمان ثابت نفوذ (. رطوبت اولیه خاک، تأثیر زیادی روی مقدار آب 2007، 1)کر کندیم فایا ستیز

 تر خواهد بود و خاک زودتردلیل کاهش گرادیان مکش کمنفوذ دارد. هرچه رطوبت اولیه خاک بیشتر باشد؛ سرعت اولیه نفوذ به 
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آب (، با بررسی تأثیر شیب و رطوبت خاک در مقدار روان1389وهابی و مهدیان ) (.1،1998رسد )هیللبه مرحله نفوذ نهایی می

بهتری  واعظی ویگر . در پژوهشی دکندیم دایپافزایش آب مقدار روان ب،یرطوبت خاک و ش زانیم شیبا افزانتیجه گرفتند که 

 داریمعنی تفاوت که گرفتند نتیجه کردند و ارزیابی خاک هدر رفت و آبروان تولید بر اولیه خاک را رطوبت مقدار تأثیر (1396)

 در اولیه رطوبت از مقدار متأثر موضوع این که داشت وجود درصد یک در سطح مطالعاتی هایخاک بین آبروان مقدار نظر از

 .بود هاخاک

قالب  در معموالً که هستندمهمی  یاربس هایهمشخص خاک، غیراشباع هیدرولیکی هدایت و رطوبت خاک، آب پتانسیل 

 با رطوبت میزان رابطه رطوبتی شوند. منحنیرطوبت بیان می -هیدرولیکی  هدایت منحنی مشخصه رطوبتی خاک و منحنی

 بینی دیگر خواص هیدرولیکی،ترین خواص فیزیکی خاک است که برای پیشیکی از اصولی دهد ومی نشان را خاک کیماتر مکش

 یرپذیریتأث به توجه با(، 2004) 2دکستر (.1998یراشباع و ... کاربرد دارد )هیلل، غنظیر زهکشی، نفوذ، هدایت هیدرولیکی 

 تواند( میSنقطه عطف آن ) در رطوبتی منحنی شیب که داد نشان خاک منافذ آرایش اندازه و از رطوبتی منحنی عمیق

ی عوامل بررسهدف از این تحقیق، باشد.  فشردگی و شدگینفوذ، سخت قبیل از خاک کیفیت مختلف هایجنبه کنندهمنعکس

های یشناسی و ویژگدر خصوصیات منحنی مشخصه رطوبتی و رطوبت پیشین خاک با تأکید بر دو عامل تشکیالت زمین مؤثر

های مختلف بعد از . در ادامه سعی شده است از منحنی مشخصه رطوبتی به وضعیت رطوبت خاک در زمانباشدیتوپوگرافی م

 های متوالی استفاده کرد.های ناشی از بارندگیآب دست یافت تا از آن در مدیریت سیالببارندگی منجر به روان
 

 هامواد و روش -2

 معرفی منطقه مورد مطالعه

کیلومتری جنوب شهر گناباد در استان خراسان رضوی واقع شده و  35حوضه زوجی شهید مهدی نوری کاخک در فاصله 

 1دقیقه  4درجه و  34های ثانیه شرقی و عرض 41دقیقه و  36درجه و  58ثانیه تا  37دقیقه و  35درجه و  58های بین طول

متر و  2243هکتار، ارتفاع متوسط  112حوضه فوق دارای مساحت دارد.  ثانیه شمالی قرار 7دقیقه و  5درجه و  34ثانیه تا 

حوضه زوجی  نشان داده شده است.( 1) موقعیت منطقه مورد مطالعه در شکل. متر در سال استمیلی 274متوسط بارندگی 

اسه های سیلتی تا مکاخک از نظر زمین شناسی تماماً بر روی تشکیالت شمشک قرار گرفته است. سازند شمشک خود از شیل 

 ای خاکستری رنگ همراه با ماسه سنگ و برش های آتشفشانی و گابرو تشکیل شده است.

                                                 
1 Hillel 

2 Dexter 
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 مختلف TWIسنگ درسه شاخص زمان در دو جنس سنگ شیل و ماسه -نمودار رطوبت -1شکل

 

 

 (TWIشاخص رطوبت توپوگرافی )

 اثرمعموالً برای کمی کردن  آید،می دستبه شیب و باالدست حوزه مساحت ترکیب از که توپوگرافی رطوبت شاخص

 (.2011)لوکا و همکاران،  گرددیمحاسبه م( 1) که با استفاده از رابطهبه کار می رود  یکیهیدرولوژ یندهایتوپوگرافی بر روی فرآ
(1) TWI = ln (As/tanβ) 

TWI شاخص رطوبت توپوگرافی :sA:  )مساحت ویژه حوضه )مترβدرجه شیب : 

بندی شد و با در نظر  ( کالسTWI<0) T3( و TWI<3>0) T2(، TWI>3 )شاخص T1در سه کالس  TWIدر این پژوهش 

(، شش واحد کاری مختلف تعیین و با احتساب سه بار تکرار در مجموع S2سنگ )( و ماسه S1گرفتن دو نوع جنس سنگ شیل )

برداری و با وقوع پیوستن یک بارندگی منجر به نقاط نمونه  شد. پس از مشخص شدنانتخاب برداری نقطه برای نمونه  18

برداری برای سه بارندگی  برداری انجام شد. این نمونه نمونه 1متر باالیی خاک مطابق با جدول سانتی 20آب ، در هر نقطه، از روان

اخذ شد. سپس در آزمایشگاه درصد رطوبت  نمونه از هر نقطه 33آب تکرار شد. با احتساب سه بار تکرار در مجموع منجر به روان

 زمان تعیین شد. -دست آمد و نمودار رطوبتها بهوزنی نمونه
 بندی نمونه برداری از خاکزمان -1جدول

 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 شماره نمونه

 264 192 144 96 72 48 36 24 16 8 4 فاصله زمانی پس از اتمام بارندگی )ساعت(

 

 مشخصه رطوبتی خاک به وسیله دستگاه صفحات فشاریتهیه منحنی 

 ینتعی ای شکل برداشته و برایهای استوانهاز هریک از نقاط نمونه برداری یک نمونه خاک دست نخورده به وسیله لوله

 کیلوپاسکال 1500و  1000، 500، 300، 100، 50، 30، 10های مکش به وسیله دستگاه صفحات فشاری تحت رطوبتی، منحنی

 قرار گرفتند. 
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 .شد ها با روش دانکن مقایسهمیانگین تمامی دادهاستفاده شد و  SPSS. 22به منظور انجام آزمون از نرم افزار 
 

 نتایج -3
 رطوبت خاک پس از بارندگی است. به مقدارداری در و جنس سنگ دارای تأثیر معنی TWIنتایج نشان داد که اثر شاخص 

و با یکدیگر  سنگ استدر جنس سنگ شیل بیشتر از ماسه و  بوده  T3و  T2بیشتر از  T1که مقادیر رطوبت خاک در طوری

مختلف  TWI( مقایسه روند کاهش رطوبت خاک در جنس سنگ و 2(. در شکل )P=0درصد دارند ) 5داری در سطح تفاوت معنی

دارای  T1در زمان پایان بارندگی تقریبا یکسان بود ولی شاخص  TWIنشان داده شده که درصد رطوبت در هر سه شاخص 

 دهد که پس از اتمام بارندگیچنین روند کاهش رطوبت برای دو جنس سنگ مختلف نشان میداشت بهتری از رطوبت بود. همنگه

 دهد. تری از دست میسنگ است و رطوبت را با سرعت کمتری نسبت به ماسه جنس سنگ شیل دارای درصد رطوبت بیش

     
 

 
 مختلف TWIسنگ درسه شاخص زمان در دو جنس سنگ شیل و ماسه -نمودار رطوبت -2شکل

 

 TWIهای نتایج مقایسه منحنی مشخصه رطوبتی نشان داد که شکل منحنی مشخصه رطوبتی در هیچکدام از شاخص

درصد  5داری در سطح جنس سنگ با یکدیگر تفاوت معنی درصد نبوده است. اما در عامل 5داری در سطح دارای تفاوت معنی

های مختلف نشان داده شده است که درصد رطوبت اشباع در جنس ( روند تغییرات رطوبت خاک در مکش3دارند. در شکل )

ز دست سنگ ا تری نسبت به ماسهچنین با افزایش مکش ماتریک، رطوبت با شیب کمسنگ بوده و همسنگ شیل باالتر از ماسه 

( نیز بیانگر این است که تغییرات در خصوصیات خاک باعث 2011) 2(، و اُسینبی و بلو2004) 1چنین نتایج موگبایرود هممی

 تغییر در شکل منحنی مشخصه رطوبتی خواهد شد.

 

                                                 
1 Mugabe 

2 Osinubi and Bello 
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 سنگمنحنی مشخصه رطوبتی در دو جنس سنگ شیل و ماسه  -3شکل

ه دست آمد و با توجزمان به-زمان، منحنی مکش-مشخصه رطوبتی و منحنی رطوبتدر نهایت با ایجاد ارتباط بین منحنی 

تنها با داشتن زمان پس از  دهدبه اینکه هر مکش خاص دارای یک وضعیت مشخص از رطوبت خاک است، این امکان را می

 نشان دادهمختلف  TWIمکش زمان برای جنس سنگ و  مودار( ن4)در شکل  بارندگی به وضعیت رطوبتی خاک دست پیدا کرد.

 شده است.

 

 
 مختلف TWIسنگ درسه شاخص در دو جنس سنگ شیل و ماسه زمان -مکش نمودار -4شکل

 

 گیرینتیجه -4
نی چنین منحشناسی بر منحنی مشخصه رطوبتی و همطور کلی نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که تشکیالت زمین به

ارای سنگ است د تری نسبت به ماسهدانه که جنس سنگ شیل که دارای بافت ریزطوری دارد. بهداری زمان تأثیر معنی-رطوبت

چنین اثر شاخص رطوبت افتاد. همتری اتفاق تری از رطوبت خاک بود و روند تغییرات رطوبت با سرعت کمداشت بیشنگه

که رطوبت خاک در طی زمان بعد از بارنگی میل به حرکت از  طوری دار بود بهزمان معنی-توپوگرافی بر روی منحنی رطوبت

عالوه بر این داری بر منحنی مشخصه رطوبتی نداشت. تأثیر معنی TWI اما بیشتر دارد. TWIتر به مناطق با کم TWIمناطق با 

ی وضعیت رطوبت دست آمد کههزمان، ب-ارتباط بین منحنی مشخصه رطوبتی و منحنی رطوبت برقراریزمان با -منحنی مکش

 .دهدمی نشان تنها با داشتن زمان پس از بارندگیرا خاک 
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Investigation of the relationship between soil water retention 

curve and previous soil moisture at different times 

 

Abstract 

Soil hydraulic characteristics have always played an important role in solving a 

large number of water management problems. Soil moisture and soil potential are 

very important characteristics of soil, which are usually expressed in soil water 

retention curves. The purpose of this study is to investigate the factors affecting the 

characteristics of the soil water retention curve and previous soil moisture, with 

emphasis on two factors of geological formation and topographic feature. For this 

purpose, in experimental watershed of Shahid Nouri Kakhk, two formation Shale 

and Sandstone and three topographic wetness index (TWI) were selected then their 

effect on the soil water retention curve and the moisture-time curve were compared 

with each other. The results showed that the TWI and the geological formation had 

a significant effect on the moisture-time curve, but only the effect of the geological 

formation was significant on the soil water retention curve. Finally, by develop the 

relation between the soil water retention curve and the moisture-time curve, the 

suction matrix-time curve was obtained which allows to reach the soil moisture 

situation only with having time after rainfall. 
 

Keywords: Soil water retention curve, Previous soil moisture, Topographic  
Wetness Index 

 


