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  چکیده

 دائمـی  ویژگـی  یک هاخاك در گریزيآب. است خاك دوستیآب و يگریزآب تغییرات با مرتبط فاکتور ترینمقدار رطوبت خاك، حساس

 از گفـت  تـوان مـی . شود حذف یا یابد کاهش مرطوب هايفصل در و برسد حداکثر به خشک فصل در که دارد وجود امکان این و نیست

 از کمتر هايرطوبت در و دشوعریف میعنوان حد رطوبتی یا رطوبت آستانه تیا بحرانی وجود دارد که به انتقالی ناحیه یک رطوبت، لحاظ

 درجـه  بـر  خـاك  رطوبـت  تغییـرات  بررسـی  پـژوهش،  ایـن  از هدف. است شوندهخیس خاك آن از باالتر هايرطوبت در و آب دفع آن،

نه خاك از خاك مورد بررسی در مرغزار شهرکرد بود. در این پژوهش، تعدادي نمو هاينمونه در ايآستانه رطوبت مقدار تعیین و گریزيآب

)، بررسی شد. WDPT( آبگریزي خاك با تعیین زمان نفوذ قطره . پس از تعیین رطوبت اولیه خاك، شرایط آبشدمرغزار شهرکرد بررسی 

گریـزي خـاك آزمـون شـد. کـاهش      تغییرات رطوبتی خاك به روش خیس کردن و خشک کردن خاك انجام و در هر مرحله وضعیت آب

. شد خاك در گریزيآب شرایط ایجاد باعث دوستآب خاك نمونه یک در و گریزيآب درجه تغییر بهمنجر گریزآب هايرطوبت در خاك

ـ  بر که شد مشاهده بررسی، مورد نقطه یک در حجمی رطوبت درصد 54 حداکثر تا نیز، آستانه رطوبت اس آن، مقـدار بـاالي رطوبـت    اس

 آلـی  مـاده  مقدار که داد نشان خاك آنالیز بررسی. بود خیزيسیل و بروانا تولید يبرا خاك باالي قابلیتدهنده آستانه در این نقطه، نشان

  .دارد مثبت همبستگی آستانه رطوبت با خاك

  

  

  

  شهرکرد مرغزار خاك، آلی ماده گریزي، رطوبت آستانه،آب :يدیکل يهاواژه
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  مقدمه

ــاك ــطحی خ ــاورزي س ــتآب کش )، Hydrophilic Soil( دوس

 ویـژه،  شـرایطی  در امـا  شـود؛ سادگی تحت آبیاري خیس مـی به

 گریـزي آب عنوانبه پدیده این که شودمی خیس سختی به خاك

. شــود) شــناخته مــیSoil Water Repellency; SWR( خــاك

 خاکدانـه،  یک یا شن هايگریز روي دانهی که پوشش آبهنگام

 و آب بـین  کششـی  نیروهـاي  رفـتن  بـین  از یا شدن کم موجب

 و گیـرد می قرار گریزآب خاك سطح روي آب قطره شود، خاك

 ایـن  کـه  مانـد مـی  بـاقی  خاك سطح روي شکل کروي صورتبه

ك بـا  خـا  گریـزي آب). 19 ،17( نـامیم مـی  گریزآب خاك را پدیده

 ارتبـاط اسـت.  ) در 9) و رطوبت خـاك ( 15مقدار کربن آلی خاك (

 دوسـتی، آب و گریـزي آب تغییـرات  بـا  مرتبط فاکتور ترینحساس

 حجمـی  رطوبـت  گیـري انـدازه  بـا ). 11( است خاك رطوبت مقدار

 شـرایط  در خـاك  رطوبت يآستانه حد کرد مشخص توانمی خاك

 تـر، ه میزان است؛ در واقع از چه حد رطوبت پـایین چ به گریزيآب

 بــراي بحرانــی رطوبــت اصــطالح. شــد خواهــد گریــزآب خــاك

). 3( شد بیان دکروریتسما توسط بار، اولین براي گریزآب هايخاك

 امکـان  ایـن  و نیسـت  دائمـی  ویژگـی  یـک  ها،خاك در گریزيآب

ي هـا لفصـ  در و برسـد  حـداکثر  به خشک فصل در که دارد وجود

، افـزایش خشـکی  ). بـا  23مرطوب کاهش یابد یـا حـذف شـود (   

افزایش یابد. دوئر و همکـاران  رود دفع آب در خاك احتمال می

شمال نیوزلنـد، گـزارش    نقطه 50گریزي خاك در با بررسی آب

درصد خاك نقاط مورد بررسی در شرایط خشکی،  98دادند که 

 یـا  انتقـالی  یـه ناح یـک  گفـت  تـوان ). مـی 7وند (شگریز میآب

. مقـدار  شودمی تعریف رطوبتی حد دو با که دارد وجود بحرانی

 از کمتـر  هايرطوبت در که است ايرطوبت حدي پایین، آستانه

 ايآسـتانه  بـاال،  حـدي  رطوبت مقدار و دارد وجود آب دفع آن،

 همکاران و ولگمان). 3( است شوندهخیس خاك آن در که است

ــن ــیه ای ــرح را فرض ــ مط ــه دکردن ــاك ک ــايخ ــزآب ه  در گری

ـ  کمتـري  گریزيآب شاخص باال، هايرطوبت طـور  د و بـه دارن

 افــزایش رطوبـت  کــاهش بـا  اي،مشـخص از یـک حــد آسـتانه   

 گریـز آب خاك تمایز ايآستانه رطوبت مقدار همچنین، یابند،می

 حـد  تـا  آسـتانه،  رطوبـت ). 22( کردنـد  بررسی را دوستآب و

 بـا  همچنین. است آن خصوصیات و خاك نوع به وابسته زیادي

دوسـت تغییـر   بآ خاك به گریزآب خاك ترسالی، شدن طوالنی

اي بـا هـدف بررسـی    ). میربابایی و همکاران، مطالعـه ٧( کندمی

 10 در هـا گریزي و تعیـین رطوبـت بحرانـی خـاك    تغییرات آب

 مختلـف  گیاهی هايپوشش تحت گیالن استان جنگلی يمنطقه

 انجیلـی،  شمشـاد،  آقطـی،  گیـاه  لـرگ،  کا،توس تدا، کاج قبیل از

انجام دادند. محدوده رطـوبتی   پراکنده، چمن و افرا راش، بلوط،

 از یـک  هر براي ،)آستانه رطوبت( شوندمی گریزآب هاکه خاك

 محـدوده . بـود  خـاك  هـاي ویژگـی  از تـابعی  و متفاوت مناطق،

 بـین  متـر سانتی 0-5 عمق در شنی هايخاك در بحرانی رطوبت

 بـین  سـیلتی  لوم و سیلتی رس لوم هايخاك در درصد، 4- 7/6

 بـا  رسـی  لـوم  و سـیلتی  لوم هايو در خاك درصد 8/15-1/10

 4/13-3/21 بـین ) درصـد  6/14-2/11( بـاال  آلـی  مـاده  میانگین

 بافـت  و آلـی  مـاده  کـه  دهنـد می نشان نتایج. شد وردابر درصد

 رطوبـت  ).13( دارنـد  تأثیر خاك بحرانی رطوبت مقدار بر خاك

 خــاك آن از بــاالتر رطوبــت در کــه اســت ايمحــدوده آســتانه

گریز، قابل خیس شدن است و در رطوبت کمتر از آن، خاك آب

ــتانه  آب ــت آس ــع رطوب ــت. در واق ــز اس ــاك آب گری ــز، خ گری

 حالـت  بـه  گریـز آب حالـت  از خاك آن در که است ايمحدوده

و  دکـر  ).24 و 20،17 ،5( دهدمی حالت تغییر شدن خیس قابل

خشـک   هاينمونه گریزيآب گیرياندازه که کردند بیانریتسما 

گریـزي  شدت آب گریزي بالقوه) براي مقایسهشده در آون (آب

 شــرایط ایــن در زیـرا  اســت؛ تــريهــا، شــاخص مناسـب خـاك 

  ). 3( شودمی حذف هانمونه رطوبتی هايتفاوت

 گریـز آب منطقـه  یـک  خاك بحرانی رطوبتتعیین محدوده 

 بینـی پیش دلیلبه مسئله این اهمیت. است بسیاري اهمیت ارايد

 اسـت  گریـز حجم و فراوانی رواناب در مناطق داراي خـاك آب 

تحـت   گریـز رفتار خاك آب کننده )؛ زیرا این محدوده، مشخص2(

بـاال  رطوبـت بحرانی  شرایط رطوبتی است. یـک خـاك بـا محـدوده    

 بـراي  مانـد، ریز باقی میگعلت اینکه تا سطح رطوبت باالتري آببه

) همچنـین  2( اسـت  عدترمسـت  روانـاب  و ترجیحـی  جریـان  ایجاد
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 هـا، گیري این محدوده در مدیریت کاربري اراضی ایـن خـاك  اندازه

 هـاي خـاك  کـه  اسـت  ایـن  مسـئله  واقـع  در. دارد بسـیاري  اهمیت

 بحرانـی  رطوبـت  محـدوده  آسـتانه  بـه  نبایـد  کشت تحت گریزآب

 بـر  خـاك  رطوبـت  تغییـرات  بررسـی  العـه، مط این از هدف. برسند

 در بررسـی  مـورد  هـاي آستانه رطوبت خاك تعیین و آن گریزيآب

  .است شهرکرد مرغزار در واقع نقاط از تعدادي

  

   هامواد و روش

 گریـزي آب هايویژگی تواندمی آلیاز آنجا که مقدار باالي ماده 

 مرغــزار پــالت از نقــاطی پــژوهش ایــن در بخشــد، شــدت را

بـاال   آن آلـی  مـاده  درصد که فرودگاه پشت محوطه در رکردشه

 بـرداري نمونـه  منتخب نقطه هشت از رو،بود، انتخاب شد. ازاین

 مختصـات  و) 1( شکل در شده بردارينمونه نقاط موقعیت. شد

 اسـت خـاك   شده داده نشان) 1( جدول در نقاط این جغرافیایی

 بـا  و کوبیـده  ،نشـد  همگن منظوربه پروفیل، هر از خوردهدست

 بـه  خـاك رند شد. رطوبت اولیه س متريمیلی دو الک از استفاده

 ساعت 36 مدتبه مرطوب هاينمونه و گیرياندازه وزنی روش

  .شد داده قرار آون داخل گرادسانتی درجه 70 دماي در

ي آب در خـاك، در دو حالـت خـاك    مدت زمان نفوذ قطره

خـاك خشـک (پـس از    مرطوب (پیش از قـرار دادن در آون) و  

گیري شد. در ایـن پـژوهش، بافـت    خشک شدن در آون) اندازه

  )، کـــربن آلـــی بـــه روش 10خـــاك بـــه روش هیـــدرومتر (

خـاك بـه    5/2بـه   1خاك در نسبت  pH و) 24( بالك –والکلی

 .شـد  گیـري ) انـدازه 21متر ( pHو با استفاده از  2CaC1محلول 

 رطوبـت  اتتغییـر  بررسـی  کـه  پـژوهش  این هدف به توجه با 

، 20، 15، 10، 5، 0 هايترطوب است، گریزيآب درجه بر خاك

درصد ایجاد و در هر رطوبـت،   80و  70، 60، 50، 40، 30، 25

) تعیین شد. در این روش، براي WDPTزمان نفوذ قطره (روش 

تعیین زمان نفوذ قطره آب، با قرار دادن سه قطـره آب مقطـر بـا    

د پزشکی روي سطح صاف خاك، چکان استانداراستفاده از قطره

 بنـدي ). درجـه 6مدت زمان جذب آب توسط خاك ثبـت شـد(  

و توصیه ي دکر و  WDPT قطره نفوذ زمان مبناي بر گریزيآب

 از کمتـر  قطـره  نفوذ زمان چنانچه ؛)3( شودریتسما مشخص می

 آب قطـره  نفوذ زمان اگر. است دوستآب خاك باشد، ثانیه پنج

جـه  در دهنـده نشـان  باشـد،  ثانیه 60 از ترکم و ثانیه پنج از بیش

 60 بـازه  در آب قطـره  نفـوذ  زمـان  اگر. است جزئی گریزيآب

 زمـان  اگـر  و زیـاد  صورتبه گریزيآب باشد، ثانیه 600 تا ثانیه

 گریزيآب باشد، ثانیه 3600 از کمتر و ثانیه 600 تر ازبیش نفوذ

 صـورت هب گریزيآب باشد، ثانیه 3600 از بیش چنانچه و شدید

  .شودیم بنديدرجه شدید خیلی

 درصـد  مقدار پروفیل، هر در خاكبا توجه به رطوبت اولیه 

 دهـی رطوبـت  یـا  گیـري رطوبت طریق از شده ذکر هايرطوبت

پیش  هايرطوبت در آستانه رطوبت دامنه تشخیص با. شد ایجاد

 هـاي رطوبـت ) درصـد  30 تا 20 رطوبتی دامنه مثال براي( گفته

 نیـز ) تـر صـد و جزئـی  در 30 تـا  25 درصـد،  25 تـا  20( جزئی

 وضـعیت  تغییـر  طـوبتی  دامنـه  بـر عـالوه  بتـوان  تـا  شد بررسی

 .شود معلوم نیز آستانه رطوبت درصد گریزي،آب

  

  نتایج و بحث

 است مسطحی محدوده )،1و جدول  1مطالعه (شکل  مورد منطقه

ارد رد بررسـی، تغییـرات چشـمگیري نـد    مو نقاط ارتفاع دامنه که

 هـاي متر). مشخصات پروفیل 2059متر و حداکثر  2056(حداقل 

 در سـطحی  هـاي الیـه .  اسـت ) 2( جـدول  شرح به مطالعه مورد

 15 -0( e خـاك  و)  متـري سانتی c )20 -0و  a پروفیل هايخاك

 همه. دارند کمتري آلی مواد زیرین هايافق به نسبت) متريسانتی

هـاي  ، داراي الیـه dو  b هـاي مورد بررسی به جز خاك هايخاك

 افق تجزیه امکان ها،خاك این در اما ،متمایز آلی و سطحی هستند

 و خـاك  وزنـی  رطوبـت  نتایج. است نداشته وجود آلی و سطحی

 دادن قـرار  از پس و قبل رطوبتی، وضعیت دو در قطره نفوذ زمان

جـدول   مطـابق  .اسـت  شده گزارش) 3( جدول در آون، در خاك

زدایـی، از  بـا رطوبـت   متـري سـانتی  20- 60 یهال در c خاك ،)3(

گریزي جزئـی رسـیده اسـت. حـداقل     دوست به آبوضعیت آب

 خـاك  در مطالعـه  مـورد  هـاي نمونـه خـاك   رطوبت حجمی اولیه

رصـد در خـاك   د 48/13درصد و حـداکثر   5/0 میزانبه eسطحی 

 مشاهده شده اسـت. بـدیهی اسـت کـه رطوبـت خـاك در       c آلی
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 ،استان چهارمحال بختیاري در کشورموقعیت  )الف ،شهرکرد مرغزار در بررسی مورد نقاط یاییومختصات جغراف موقعیت .1 شکل

  نقاط مورد بررسی در مرغزار شهرکردموقعیت  )موقعیت شهرکرد در استان چهارمحال بختیاري و ج) ب

 

  ررسی. مختصات جغرافیایی نقاط مورد ب1جدول 

 پروفیل خاك
جغرافیایی طول  

)ثانیه دقیقه درجه(  

جغرافیایی عرض  

)ثانیه دقیقه درجه(  

 ارتفاع

 (متر)

a 9/321633 2/505012 2059 

b 4/321618 1/505012 2058 

c 1/321551 4/504947 2058 

d 8/321536 504943 2058 

e 321513 9/504936 2056 
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  شهرکرد رغزارم در بررسی مورد خاك مشخصات .2 جدول

  وضعیت )cm( عمق  شماره 
پروفیل 

 خاك
EC   

(dS/m)  pH OM* 
 آهک

)%( 

 رس

)%(  

 سیلت

)%(  

  شن

)%(  

  سطحی 20-0 1
a 

53/3 68/7 61/3 12/5 16 34/55 66/28 

 - - - - 3/14 5/7 2/1  آلی 50-20 2

3 65 -20   b 05/2 37/7 6/17 - - - - 

  سطحی 20-0 4
c 

15/2 37/7 86/3 38/31 20 76/53 24/26 

 - - - 0 99/11 39/7 25/1  آلی 60-20 5

6 55 -0  d 3/1 35/7 9/13 0 - - - 

  سطحی 0- 15 7
e 

1/2 37/7 36/3 25/32 24 49/51 51/24 

 - - - 0 7/12 2/7 01/3  آلی 15- 55 8

  Organic Mater)ماده آلی(*

  

  و مرطوب خشک كدر خا (WDPT) قطره نفوذ و زمان خاك اولیه یوزن رطوبت .3 جدول

پروفیل 

 خاك
  )%( رطوبت وزنی  وضعیت

WDPT  
  وضعیت (sec) خاك مرطوب

WDPT  
  وضعیت (sec) خاك خشک

a 
 96/4 سطحی

48/10 

3-2 

120  

 دوستآب 4 دوستآب

 زیاد گریزيآب 130 زیاد گریزيآب آلی

b  92/7 28  جزئی گریزيآب 30 جزئی گریزيآب 

c 
 34/3 سطحی

48/13 

3-2  

3-4  

 دوستآب 3 دوستآب

 جزئی گریزيآب 8* دوستآب آلی

d  82/8 230  زیاد گریزيآب 
300  

 
 زیاد گریزيآب

e 
 5/0 سطحی

45/9 

5  

8  

 دوستآب 5 دوستآب

 جزئی گریزيآب 10 جزئی گریزيآب آلی

  .گریز شده استسانتیمتري، پس از خشک شدن آب 20-60 در الیه cخاك  سري *

 
 زیـرین  هايالیه از کمتر آزاد هواي با ارتباط دلیلبه سطحی هايالیه

 خشـک  با که دهدمی نشان) 3( جدول در شده ارائه نتایج. باشد آلی

 دیگر تعبیر به است؛ شده بیشتر قطره نفود زمان آون، در خاك شدن

بـا   ي را در پی داشته اسـت. گریزآب درجه کاهش رطوبت، افزایش

در شـرایط   aر خـاك سـطحی   توجه به زمان نفوذ قطـره آب، د 

دوست مشاهده شـده کـه   شرایط آب درصد، 96/4بت اولیه رطو

به تغییـر وضـعیت جـذب آب نشـده      خشک کردن خاك، منجر

درصـد،   48/10، در شرایط رطوبت اولیـه  aاست. در خاك آلی 

ثانیـه بـوده کـه ایـن زمـان حـاکی از        120زمان نفود قطـره آب  

زمان نفوذ با خیس کردن گریزي زیاد است. بررسی وضعیت آب

 خـاك  درصـد،  31 از بیشـتر  هـاي خاك نشان داد که در رطوبت

 گریزآب صورتبه کمتر هايرطوبت در و دوستآب صورتبه

 وضـعیت  تغییـر  بحرانـی  رطوبـت  مقـدار  واقع در. کندمی عمل

  درصد است.  31 گریزي،آب به دوستیآب
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ه بـه زمـان   ، بـا توجـ  bدرصد خاك  92/7در شرایط رطوبت اولیه 

گریزي جزئی مشـاهده شـده   ثانیه، وضعیت آب 28نفوذ قطره آب 

است. بررسی زمان نفوذ با خـیس کـردن خـاك نشـان داد کـه در      

گریـز عمـل   درصـد، خـاك بـه صـورت آب     54رطوبت کمتر از 

گریـزي،  سـتی بـه آب  دوآب وضعیت تغییر آستانه رطوبت. کندمی

ـ  cخاك سطحی پروفیل  درصد است. 54  34/3ت اولیـه  در رطوب

بـه تغییـر    دوست بـود و خشـک کـردن خـاك منجـر     درصد، آب

، c پروفیـل  آلی خاك در آبوضعیت نشده است. زمان نفوذ قطره 

دوست بـوده  ثانیه و شرایط آب سهدرصد  48/13در رطوبت اولیه 

درصـد، وضـعیت    پـنج است. با خشک کردن خـاك تـا رطوبـت    

گیـري  ثانیه). با انـدازه  پنجگریزي جزئی مشاهده شد (بیش از آب

 WDPT ،230درصـد زمـان    82/8ن میـزا به dخاك  رطوبت اولیه

درصـد   40. رطوبـت  شـد گریزي زیاد مشاهده ثانیه و شرایط آب

دوستی گریزي به آباي تغییر وضعیت آبعنوان رطوبت آستانهبه

گریزي جزئی در رطوبت کمتـر  سطحی، آب eثبت شد. در خاك 

گریـزي جزئـی در رطوبـت    آلـی، آب  eخاك درصد و در  پنجاز 

  درصد مشاهده شد. 36کمتر از 

با مقدار رطوبت حجمی را نشـان   WDPT) ارتباط 2( شکل

 در قطـره،  نفـوذ  زمـان  تغییـرات  نمـودار  شکل، این در. دهدمی

ن داده شده نشا خاك، هر براي مجزا طوربه مختلف هايرطوبت

چـین،  بـا خـط  گریـزي خـاك   است. در هر نمودار، خط حد آب

نقطه رطوبت آستانه هر خاك بـا نقطـه قرمـز و مقـدار رطوبـت      

ثانیـه مشـخص شـده و در کـادر      پـنج وزنی (%) در زمان مرجع 

 ثانیه پنج زمان گریزي،آب حد خط. است قرمز رنگ نوشته شده

گریـزي، حـداقل   ه آبدرج تعریف اساس بر که دهدمی نشان را

در ). 5ثانیـه اسـت (   پـنج ، (WDPT)زمان نفوذ قطره در خـاك  

 ) مقادیر رطوبت بحرانی هر خاك گزارش شده اسـت. 4جدول (

 54برابـر بـا    bخـاك   بـه  مربوط ايباالترین مقدار رطوبت آستانه

درصد حجمی است. این بدان معناسـت کـه در شـرایط رطوبـت     

است و قادر به جذب رطوبـت   گریزدرصد، خاك آب 54کمتر از 

نیز مشـخص اسـت. در واقـع در    ) 2له در شکل (ئنیست. این مس

 در آب هاي کمتر از رطوبـت بحرانـی، زمـان نفـوذ قطـره     رطوبت

 درجـه  و اسـت  بـاالتر  است، ثانیه پنج که گریزيآب حد از خاك

 حـائز  نکتـه . یابـد مـی  افـزایش  خـاك،  شدن خشک با گریزيآب

، (رطوبــت فعلــی b خــاك اولیــه رطوبــت اینکــه، دیگــر اهمیــت

درصد است که در این وضعیت رطـوبتی   92/7گیري شده) اندازه

 وضـعیت  دهـد کـه  گریز است. رطوبت آستانه نشان مـی خاك آب

 54رطوبـت  مقـدار  بـه  رسـیدن  تـا  حتی خاك، این در گریزيآب

 خـاك،  شـیمیایی  و فیزیکـی  هـاي ویژگـی . دارد وجود نیز، درصد

درصد اسـت کـه    6/17که مقدار ماده آلی این خاك  دهدمی نشان

، در dهاي مورد بررسی باالتر است. در خاك خاك نسبت به سایر

گریـزي  درصـد، آب  82/8گیري شـده  شرایط رطوبت اولیه اندازه

) مشاهده شده که با افزایش رطوبـت تـا   WDPTثانیه= 230زیاد (

 گریـزي جزئـی   گریـزي بـه آب  درصد، درجـه آب  40حد آستانه 

 آلـی، در شــرایط  c) تغییـر یافتـه اســت. خـاك    WDPTثانیـه=  5(

دوست است که کاهش رطوبـت  درصد، آب 48/13رطوبتی اولیه 

 گریـزي  درصد، منجـر بـه ایجـاد وضـعیت آب     4- 5تا حد آستانه 

 ) شده است.WDPTثانیه= 5(

 دهنـده )، نشـان 1آلی و رطوبـت بحرانی(معادلـه    ماده رابطه

است.  73/0همبستگی مثبت این دو پارامتر و ضریب همبستگی 

، رطوبـت  θcدار اسـت. پـارامتر   د معنیدرص 95رابطه در سطح 

خـاك    آلـی  يمـاده  درصـد  دهنـده نشان OMبحرانی و پارامتر 

  .است

)1(                                      θc = 7/05 OM - 67/023 

 کـه  دهـد مـی  نشـان  بحرانی، رطوبت مقدار و آلی يمادهرابطه  

 ت،اسـ  خاك آلی ماده تأثیر تحت خاك گریزيآب که گونههمان

 داريمعنی همبستگی خاك آلی ماده با نیز بحرانی رطوبت مقدار

همکـاران نیـز مطابقـت     و نـور مهنـاد   نتایج با موضوع این. دارد

  ).16داشت (

در هلند دکر و ریتسـما، رطوبـت بحرانـی یـک خـاك شـنی       

 و سـوتو  اسـپانیا  در). 5(آوردنـد   دست به درصد دو را ايتلماسه

 درصد 21 را متوسط بافت با خاك یک بحرانی رطوبت همکاران،

 ایـن  در آمـده  دسـت بـه  نتـایج  بـه  توجه با). 19( آوردند دستبه

 بـه  نسـبت  شـده  بررسـی  هـاي حرانـی خـاك  ب رطوبـت  پژوهش،

 هـاي پـژوهش  نتـایج  اسـاس بر . است باالتر شده، انجام مطالعات

 هـم  درصـد  28 از بـاالتر  رطوبـت  بـا  هـایی خاك وتوماس، دوئر
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 هاي مورد بررسیدر هر یک ازخاك (WDPT)رطوبت خاك و زمان نفوذ قطره در خاك  رابطه .2 شکل

  

 و دکــر از دیگــر پژوهشــی در). 10( باشــند گریــزآب تواننــدمــی

 34 – 38 هلنـدي  رسـی  پیـت  هايخاك بحرانی رطوبت ریتسما،

بـا  ). این محـدوده رطوبـت بحرانـی    6( ده استآم دستبه درصد

نتایج این پژوهش نیز همخوانی دارد. برگلوندوپرسون براي بعضی 

 دادند گزارش درصد 50 بحرانی رطوبت سوئد، در آلی هايخاك

مورد بررسی این پژوهش، رطوبت بحرانی بـاالتر   b خاك در). 1(

ــایی و  درصــد) مشــاهده شــده اســت.  54درصــد ( 50از  میرباب

طقه در استان گـیالن،  من 10همکاران، با بررسی رطوبت بحرانی 

محدوده رطوبت بحرانی را با در نظر گرفتن بافت خاك تعیین و 

آلی بر میزان رطوبـت بحرانـی   بیان کردند که بافت خاك و ماده

31%, 5 
min
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  گریزي خاكدوستی به آبمقادیر رطوبت حجمی بحرانی تغییر وضعیت آب .4 جدول

  (%) ار ماده آلیمقد  )%( رطوبت آستانه  )%( اولیه رطوبت  وضعیت پروفیل خاك

a 
96/4 سطحی دوستآب   61/3  

48/10 آلی  31 3/14  

b  92/7  54 6/17  

c 
34/3 سطحی دوستآب   86/3  

48/13 آلی  5-4  99/11  

d  82/8  40 9/13  

e 
5/0 سطحی دوستآب   36/3  

45/9 آلی  30 7/12  

 
). مور و همکاران در پژوهشـی، نقـش رطوبـت    13ثر است (مؤ

اراضی تاالبی در کانـادا را بررسـی کردنـد.     گریزيخاك در آب

نتایج این مطالعات نشان داد که آبگریزي با مقدار رطوبت کنترل 

  مطالعــه، ایــن در آبگریــزي شــرایط رطــوبتی آســتانه. شــودمــی

gr/gr 1/4 14یان شد(ب.( 

  

  گیرينتیجه

آلـی   c خـاك  در جـز  پژوهش، این هايبا توجه به نتایج بررسی

 شـود، گریـز مـی  درصـد وزنـی، آب   4-5بتی رطـو  که در آستانه

  شـده  مطالعـه  هـاي خـاك  سـایر  در ايآسـتانه  رطوبت محدوده

ــایج. اســت درصــد 50-30  ــالیز نت  و فیزیکــی هــايویژگــی آن

 هـاي خـاك  در آلـی  همـاد  مقدار که دهدمی نشان خاك شیمیایی

 در آستانه رطوبت حداکثر. است درصد 6/17 تا 7/12 شده گفته

درصـد   6/17آلی این خـاك نیـز    نیه و مقدار مادهثا b ،54 خاك

 مورد هايي آلی این خاك نسبت به سایر خاكاست. مقدار ماده

 پـنج در رطوبـت کمتـر    c آلـی  خـاك  در. اسـت  بـاالتر  بررسی،

 هايخاك میان در. کندمی عمل گریزآب صورتدرصد، خاك به

ـ  کمتـر  نمونـه  ایـن  آلـی  ماده مقدار بررسی، مورد گریزآب  ودهب

رطوبـت بحرانـی تـابعی از     خی مطالعات، محـدوده بر در. است

 و رطوبت رابطه در بررسی. مقدار ماده آلی خاك بیان شده است

 مـاده  بیشتر مقدار با هاينمونه که است شده مشاهده گریزيآب

 ر. دبودنـد  مانـده بـاقی  گریزآب حالت به باالتري رطوبت تا آلی

آلی خاك،  رانی و مقدار مادهتگی رطوبت بحهمبس پژوهش، این

  دار دیده شده است.بررسی و ارتباط این دو عامل، مثبت و معنی
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Abstract 

Soil water content is the most effective factor associated with the hydrophobic and hydrophilic changes in a soil. Water 
repellency in soils, is not a permanent feature; it can be reached in the dry season and reduced or eliminated in the wet 
season It can be said that in terms of moisture, there is a critical region that is defined as the threshold moisture content, 
where in lower moisture, the soil is repellent and in higher moisture, the soil is wet able. The purpose of this study was 
to investigate soil moisture variations on degree of hydrophobicity and determine the amount of threshold water content 
in soil samples of wetland around Shahr-e-Kord. In this study, some samples of Shahr- e-Kord wetland were 
investigated. After determining the initial moisture content of the soil, the soil hydrophobicity conditions were 
determined by determining the time of water droplet penetration (WDPT). Soil moisture variations were carried out 
using soil wetting and drying method, and in each step the soil hydrophobicity conditions were tested. Reducing water 
content in soil samples, led to a change in the degree of hydrophobicity in hydrophobic samples, in one soil hydrophilic 
soil sample, Reducing water content changed hydrophilic soil to hydrophobic soil. The threshold water content was also 
observed up to a maximum of 54% volumetric water content at a given point. Based on this, the higher moisture content 
of the threshold at this point indicates the higher soil potential for runoff generation. Soil analysis showed that soil 
organic matter had a positive correlation with threshold water content. 
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