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 چکیده

. باشیددوست مییاز جمله پلیمرهای آب تمواد جاذب رطوبکارگیری بهجود، مو محدود ازجمله راهکارهای مدیریتی جهت استفاده بهینه از منابع آبی
منظور بررسیی تییریر مقیادیر مفتلیر ابرجیاذب بیر های آبیاری است. این تحقیق بهسرعت نفوذ آب به خاک از پارامترهای بسیار مهم در طراحی روش

است. فیاکتور او  مزرعه و به صورت آزمایش فاکتوریل با سه تکرار انجام شده های مضاعر در سطحنفوذپذیری آب به خاک با استفاده از روش استوانه
مربع و فاکتور زمان بعد از اعما  ابرجیاذب بیه ترتییا شیامل روز اعمیا  گرم در متر 44، 61، 8سطح صفر،  4شامل اعما  سطوح مفتلر ابرجاذب در 

سیازی نفیوذ آب در لوئیز و فیلیپ نیز جهیت کمیی-های کاستیاکرین در این آزمایش مد چنابرجاذب، چهار روز و هشت روز بعد از اعما  آن بودند. هم
داری بیر نفیوذ درصید تییریر معنیی 5و  6خاک استفاده گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که افزایش فاکتور غلظت ابرجاذب به کاربرده شده، در سطح 

است بیر خیوا   ای نتوانستهکار رفته در این تحقیق در مقیاس مزرعهه. بنابراین سطوح ابرجاذب باستتجمعی و سرعت نهایی نفوذ آب به خاک نداشته
متیر بیر سیاعت در میلی 61تا  5دار بوده است به طوری که از حدود معنی %6ها در سطح اما فاکتور زمان بر آن یزیکی خاک مورد آزمایش غالا شود.ف

های واقعیی و مقیادیر ( بین داده2R)متر بر ساعت کاهش یافته است. همچنین مقادیر ضریا هبستگی میلی 5تا  4تیمارهای مفتلر ابرجاذب به حدود 
تری برای برآورد مقادیر توان با اطمینان بیشاند اما مد  فیلیپ را میهای مذکور نشان داد که هر دو مد  دارای دقت قابل قبو  بودهبرآورد شده با مد 
 عی استفاده نمود. نفوذ در شرایط واق
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  3 2 1مقدمه 

توجیه بیه  هیای اخییر،خشکسالیو وقوع رشد جمعیت همزمان با 
در بفیش استفاده بهینه از منابع آب و صیرفه جیویی در مفیرب آب 

یش از ترین مفرب کننده منابع آبی کشیور بیبه عنوان مهمکشاورزی 
اتی نظیر طراحی بهینیه در این شرایط اقدامگذشته اهمیت یافته است. 

در راستای صرفه جویی مفرب آب و جلیوگیری از  های آبیاریسامانه
 .حیاتی دارد یاهمیتآن هدر رفتن 

سرعت نفوذ یکی از پارامترهیای بسییار مهیم در طراحیی بهینیه  
لت و روانیی نفیوذ درجه سیهوبیان کننده  های آبیاری است کهسامانه

نفوذپذیری خاک تابع عوامل متعددی باشد. میقائم آب به درون خاک 
های سیطحی خیاک از قبیل بافت، ساختمان و تغیییرات نیمیرال هییه

. افزودن مواد خارجی مانند کودهای دامی، شیمیایی و نیز بقایای است

                                                           
   استادیار گروه مهندسی آب،  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان -6
کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و  دانش آموخته -3و  4

 نمنابع طبیعی گرگا
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تواند بر نفوذپذیری و دیگیر خیوا  فیزیکیی خیاک تغیییر گیاهی می
 ،جهت استفاده بهینه از منابع آبی موجود های اخیراد نماید. در سا ایج

نییز بیرای  دوسیتپلیمرهیای آب( ییا 4ه )ابَرجیاذبرطوبال مواد جاذب
؛ 6388منتظر و نظری فیر، شود )اصالح خوا  خاک به آن اضافه می

 بسیته پلیمرها این در آب جذب مقدار )6385بانج شفیعی و همکاران، 

 مقیادیر از آب در موجیود نمی  و مییزان هاناخالفی فرموهسیون، به

ذکیر شیده اسیت  وزنی برابر 4111 بیش از تا برابر 41 حدود کم بسیار
درصید  31تیا  51تواننید . این میواد می(6333عسگری و همکاران، )

مفرب آب آبیاری را کاهش داده و از آبشویی کودهای محلو  در آب 
شیود، هیای زیرزمینیی میدگی آبکه بر ارر آبیاری غرقابی موجا آلو

جلوگیری کنند زیرا با نگهداشت آب در خاک از آبشیویی ایین امیالح 
ا بررسیی بی( 6383عابدی کوپایی و اسیدکاممی )نماید. جلوگیری می

میزان آب قابل استفاده  برA200  ابرجاذب سطوح مفتلرکاربرد تیریر 
یمر در سیطح پلاین کاربرد گزارش دادند که رسی  خاک لومی ودو در 
مقدار رطوبت قابیل اسیتفاده را  ،رسی گرم در کیلوگرم خاک لومی و 1
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( 6381سیددراجی و همکاران ) .دبرابر افزایش دا 4/6و  3/4به ترتیا 
؛ شیامل تیراواتسطوح مفتلر پلیمیر ابرجیاذب  تیریر ،مطالعه خود در

بییر مرفیییت نگهییداری آب و را درصیید وزنییی  1/1 و 4/1، 4/1 صیفر،
 نتیایج  بررسیی نمودنید.هایی با شوری و بافت متفیاوت اکتفلفل خ

در دو خیاک شینی و  درصد وزنی پلیمر 1/1نشان داد که کاربرد ها آن
برابیر  41/6و  41/4 لومی میزان آب قابل استفاده گییاه را بیه ترتییا

زاده و همکیاران کوچی در تحقیق نسبت به تیمار شاهد افزایش داد. 
خیاک لیوم  بیه ابیر جیاذبدرصد وزنی  3/1ا ت 4/1 ا افزودنب( 6331)

مرفیت نگهداری آب و رطوبت قابل اسیتفاده خیاک بیه ، مقادیر شنی
 و همکیاران چیدرییافیت. درصد وزنی افزایش  44/5و  44/3ترتیا 

ضمن مطالعه مقادیر مفتلر مواد ابرجاذب بر مرفیت نگهداری آب در 
بیا مقیدار  خاک نشان دادند که مقدار مرفیت نگهداشت رطوبت خاک

. (Choudhary et al,1995) مفییرب پلیمییر نسییبت مسییتقیم دارد
لیمیر پی  نوع نشان دادند که کاربرد گسینگ و اشمیدهالتر همچنین 

منحنیی در مطالعیه خیاک  کیلیوگرمگرم در  5در چهار سطح صفر تا 
شیود تیا سبا می، سب ، متوسط و سنگین با بافت رطوبتی سه خاک
 درصید حجمیی  8وییژه در خیاک سیب  تیا هاه بگی آب قابل استفاده

اسیتفاده از عالوه بیر ایین، مشیفد شید کیه  از شاهد شود.تر بیش
ای نتیجیه بهتییری در مقایسیه بییا هیای ماسییههیا در خییاکهییدرول 

های تر خاکمرفیت نگهداری کمداشته و دلیل آن را های دیگر خاک
 & Geesing) اعییالم نمییود هییاخییاکسییایر ای نسییبت بییه ماسییه

Schmidhalter,2006). (  6338گنجییی خردمیید ) در تحقیقییی بییا
تیریر پلیمر ابرجیاذب بیر خفوصییات فیزیکیی خیاک از پلیمیر  عنوان

بیر خیوا   این میاده ارر کاربردجهت بررسی  PR 3005 Aابرجاذب 
تیمارهیای میورد اسیتفاده شیامل شیاهد  فیزیکی خاک استفاده نمیود.

، 6/1، 15/1تیمارهیای بیا کیاربرد  جیاذب آب( وابر)بدون کاربرد ماده 
درصد وزنی پلیمر در دو نوع خاک لومی و لیومی شینی در  3/1و  4/1

گلدان بودند. نتایج حاصله از این تحقیق نشان  31سه تکرار، جمعاً در 
 داد که پلیمر فراجاذب آب باعث تغییراتی در مییزان و انیواع تفلفیل

 مییزان تفلفیل ،مفرفی پلیمربا افزایش  طوریکهه شود. بها میخاک
ترین تییریر یابد و بیشخاک نیز افزایش می ای و تفلفل مویینتهویه

است. همچنین افزودن پلیمیر  داشتهدرصد وزنی از پلیمر  3/1را مقدار 
تر جاذب رطوبت به خاک لوم شنی، در مجموع تفلفل مویین را بیش

انید باعیث توکاربرد پلیمر مذکور میی ،های سب . در خاکداد افزایش
آب توسیط  گردد و دلیل آن هم خاصیت جذب فراوانتفلفل افزایش 
دوسیت اریر پلیمیر آب( 6385بانج شفیعی و همکاران ) .باشدمی پلیمر

(A200 ) های شنی مورد بررسیی قیرار های رطوبتی خاکبر ویژگیرا
درصید وزنیی از  1/1و گزارش نمودند که در تیماری کیه در آن دادند 

به خاک اضافه شده بود، رطوبت اشباع نسیبت بیه تیمیار پلیمر مذکور 
عابیدی درصد افزایش( نشان داد.  6/33ترین افزایش را )با شاهد بیش

ارزییابی اریر کیاربرد دو نیوع با در تحقیقی  (6383کوپایی و سهراب )

در چهار سیطح اسیتفاده )دو،  A100و  PR 3005 Aابرجاذب سنتزی 
در سه بافت خیاک، یلوگرم خاک( چهار، شش و هشت گرم پلیمر در ک

نشیان دادنید کیه اریر کیاربرد پلیمرهیا در ها آناستفاده نمودند. نتایج 
تیر تیورم افزایش انواع تفلفل در بافت شنی به علت درجه تورم بیش

ها چشمگیرتر بود و باعث افزایش تفلفل تر پلیمرها در این خاکبیش
هد و کیاهش تفلفیل مویین به میزان چهار برابر نسبت به نمونه شیا

 ی  مفتلر سطوح تیریر (6381سیددراجی و همکاران )ای شد. تهویه

 بافت سه در آب نگهداشت مرفیت بر خاک شوری سوپرجاذب و پلیمر

ها حاکی از آن رسی را مورد بررسی قرار دادند. نتایج آن و لومی شنی،
 دوست در شوری اولیه خیاکدرصد وزنی پلیمر آب 1/1بود که کاربرد 

برابر  4/6و  4/4شنی و لومی میزان آب قابل استفاده گیاه را به ترتیا 
 خیاک در آب نگهیداری مرفییت نسبت به شاهد افزایش داد. افزایش

 استفاده با شنی( های خاک آب )مانند نگهداری محدود مرفیت با های

 و آبشویی طریق از آب تلفات کاهش به دوست منجر آب پلیمرهای از
 Taban & Movahedi) شیودمیی پلیمیر مفیرب کیارآیی بهبیود

Naeini,2006)توانند بر ها با جذب آب و تورم همچنین می. ابرجاذب
  (. 6388منتظر و نظری فر، میزان نفوذ آب در خاک اررگذار باشند )
پارامترهای مهیم در طراحیی  از آنجا که نفوذپذیری خاک یکی از

د کیه معمیوهً بیرای باشیهای آبیاری سطحی و تحت فشار میسامانه
های آبییاری از های طراحی سیامانهتوصیر نظری پدیده نفوذ در مد 

اسیتفاده  (6153) 2فیلییپ و (6134) 1کاسیتیاکوب معادهت نفوذ نظیر
 و آب توزییع الگوی بر ررمؤ پارامتر ترینمهم نفوذ که آنجا گردد. ازمی
 مطالعه ید،ترد بدون است، سطحی آبیاری هایسیستم عملکرد بیانی به

 بهبیود هیدب پلیمری بیا مواد با شده ترکیا هایخاک در پارامتر این

تر تحقیقات گذشته به در بیش .است ضرورت آب، ی  مفرب کارآیی
تیریر سطوح مفتلر پلیمرهای ابر جاذب بیر وضیعیت رطیوبتی خیاک 
پرداخته شده، اما به نفوذپذیری آب توسط خاک تحیت تییریر مفیرب 

تر پرداخته شده است. با توجه به اهمیت پدیده نفیوذ مواد ابرجاذب کم
سازی مفرب آب، در ایین تحقییق بیه و بهینهآب در مدیریت آبیاری 

بیر تغیییرات  A200بررسی ارر سطوح مفتلر مفرب ابرجاذب مید  
  زمانی نفوذ آب در خاک پرداخته شده است. 

 

 هامواد و روش

بع طبیعی گرگان در این تحقیق در دانشگاه علوم کشاورزی و منا 
 ی  خاک با بافت سیلتی رسی لیوم انجیام شید. جیرم وییژه میاهری

 3cm /g 45/6 رطوبت حد مرفیت زراعی و نقطه پژمردگی به ترتیا ،
 15/1و شیوری عفیاره اشیباع  3/3برابیر  pHدرصد وزنی،  64و  48

                                                           
6 - Kostiakov, 1932 
4 - Philip, 1957 
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بیود کیه  A200کار رفتیه ابرجیاذب هدسی زیمنس بر متر بود. پلیمر ب
اکریلی  اسید و پتاسیم اکریالت است و دارای اندازه ذرات متشکل از 

گیرم آب  441میکرومتر بیا مرفییت جیذب عملیی حیدود  611حدود 
گیری نفیوذ بیه روش توسط هر گرم پلیمر بوده است. آزمیایش انیدازه

بیه صیورت فاکتورییل  6316های مضاعر در خرداد ماه سا  استوانه
 11توانه نفوذ بیرونیی بیا قطیر متر )اس 6×6های به ابعاد برروی کرت

تیمار )بیه  4متر( در مرکز هر کرت انجام شد. فاکتور ابرجاذب با سانتی
تکیرار و  3مربع خاک( و گرم ابرجاذب در متر 44، 61، 8ترتیا صفر، 

روز بعید از اعمیا   8و  4فاکتور زمیان شیامل روز اعمیا  ابرجیاذب، 
زمین، ابتدا آن را شیفم سازی اذب مدنظر قرار گرفت. برای آمادهابرج

متر از خاک سیطحی سانتی 5زده و سپس برای اختالط مناسا حدود 
مزرعه کنار زده شد، آنگاه مقادیر ذکر شده ابرجاذب در هر تیمیار روی 
سطح زمین ریفته و به خوبی بیا خیاک مفلیوط شید. سیپس خیاک 

ها برگردانده شد. علت پوشاندن سطح خیاک بیا سطحی به روی کرت
حی آن بود که از تماس مستقیم نور خورشیید بیا ابرجیاذب و هیه سط

تفریییا آن در ارییر تشعشییع خورشیییدی جلییوگیری شییود. سییپس 
هیا متر روی کیرتسانتی 41و ارتفاع  11های مضاعر با قطر استوانه

 41مستقر و تا نیمه ارتفاع در زمین کوبیده شد. سپس با افزودن حدود 
هیای مقدار افت سطح آب در فاصله ها،متر آب به داخل استوانهسانتی

دقیقیه از  641دقیقه تا مدت  5و  3زمانی اولیه ی  دقیقه و به تدریج 
هیا تیا دو سیاعت بیه شد. از آنجا که اکثر خاکشروع آزمایش قرائت 
رسند، لذا آزمیایش تیا دو سیاعت ادامیه یافیت. سرعت نفوذ نهایی می

روز بعد و دقیقاً  8و  4ر های بعدی سرعت نفوذ به ترتیا دگیریاندازه
در همان نقاط قبلی برای رعایت عدم یکنواختی در نتایج انجام گرفت. 
در ادامه مقادیر نفوذ تجمعی و نیز سرعت نفیوذ در روزهیای مفتلیر 
( 6محاسبه گردید. در مرحله بعد مد  تجربی کاستیاکوب لویئز )رابطه 

فوذ تجمعی بیرازش ن های( به داده4و نیز مد  فیزیکی فیلیپ )رابطه 
 شد. داده
(6         )                                  TfaTZ b

0 
سرعت نفوذ نهایی  0fپارامترهای تجربی،  bو  aکه در این رابطه 

 به ترتیا پارامتر مقدار نفوذ تجمعی و زمان است. Z ،Tخاک و 

(4            )                ATSTZ  5.0

 
ضریا رابیت مربیوط  Aضریا رابت جذب آب و   Sدر این رابطه
 به آبگذری است.

هیای بیرآورد ها و میزان خطای بیین دادهبرای ارزیابی دقت مد 
ر ومجیذ(، 2Rهیای ضیریا تعییین )گیری شیده از آمیارهشده و اندازه

( MBEی اریییا )اطییخ میییانگینو  (RMSEمیییانگین مربعییات خطییا )
اخییر بیه صیفر  . هر چه مقادیر دو آمیارهاستفاده گردید (4و  3 )روابط
 است. تر در برآوردها تر باشد به معنی خطای کمنزدی 

(3              )                     
    




n

i

ipio ZZ
n

RMSE
1

21   

(4      )                            
n

ZZ

MBE

n

i

pioi




 1

)(

  

گییری هانیدازتجمعیی  نفیوذ  Zo،هیادادهتعداد  n، فوقدر روابط  
 باشید. هیای میذکور میینفوذ تجمعی برآورد شیده بیا مید   Zpشده،
عالوه بیر ها و پیشنهاد مد  بهینه چنین در تحلیل دقت نتایج مد هم

داری آزمیون تیی و معنییهای خطاسنجی از تحلیل ی آماره محاسبه
  . شد استفاده در سطح ی  درصد هااختالفات آن

 
 نتایج و بحث

نتیجه تجزیه واریانس بین مقادیر نفیوذ تجمعیی و سیرعت نفیوذ 
 6نهایی بین فاکتور غلظت ابرجاذب و زمان بعد از کاربرد آن در جدو  

که فیاکتور غلظیت است. این جدو  حاکی از آن اسیتنشان داده شده
داری ابرجاذب روی نفوذ تجمعی و سیرعت نفیوذ نهیایی تییریر معنیی

دار معنیی %6اما فیاکتور زمیان روی نفیوذ تجمعیی در سیطح نداشته 
 است. شده

 

تجزیه واریانس بین فاکتورهای ابرجاذب و زمان بعد از  -1جدول 

 کاربرد ابرجاذب

 سرعت نفوذ نهایی

(cm/hr) 

 نفوذ

(cm) 
 منابع تغییر درجه آزادی

ns 1115/1 ns44/1 4 تکرار 

ns 11168/1 ns158/1 3 غلظت سوپرجاذب 

ns  11145/1  **43/4 4 زمان 

 ns 1113/1  * 44/1 1 غلظت در زمان 
ns 1114/1 **68/1 66 خطا 

 دار نیستمعنی nsو  %5معنی دار در سطح  *،  %6دار در سطح معنی **

 
نشیان داده  6مقادیر نفوذ تجعمی در روزهیای مفتلیر در شیکل 

اریر کیاربرد  است. مقادیر نفوذ تجمعی در تیمارها رونید خاصیی ازشده
ابرجاذب نشان نداده و روند کاهش نفوذ در روزهای آتی در هیر تیمیار 
ناشی از فاکتور زمان مطابق با نتایج تجزیه واریانس قابل انتظار بوده و 

 باشد.به خاطر شرایط طبیعی ترسیا ذرات ریز در منافذ درشت می
تیمارهای متفاوت در روزهیای مفتلیر  مقادیر سرعت نفوذ نهایی

توان گفت سرعت نفوذ است. با توجه به شکل میارائه شده 4در شکل 
نهایی در تیمارهای مفتلر از روند خاصی تبعیت ننموده و بیرای هیر 

دار ر به تدریج کاهش یافتیه اسیت )معنییتیمار نیز در روزهای مفتل
ی  تیمیار در جیدو   ن ارر زمان بر کاهش مقادیر نفوذ تجمعی درودب
است پدیده نفوذ را به درسیتی پذیری توانسته(. بنابراین آزمایش نفوذ6
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  است. نمایش داده و خطای آزمایش حداقل بوده
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 دقیقه در سطوح مختلف ابرجاذب در خاک مزرعه 121نمودار مقادیر کل نفوذ تجمعی بعد از  - 1شکل 
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 یی در سطوح مختلف ابرجاذب در خاک مزرعهنمودار مقادیر سرعت نفوذ نها - 2شکل 

 
تیوان همچنین با توجه به شکل )مشابه نتایج تجزیه واریانس( می

هیای میذکور تییریر گفت که اعما  ابرجاذب در این تحقیق با غلظیت
داری بر مقدار سرعت نفوذ نهایی تیمارهای مفتلر نداشته است معنی

ی سینگین همفیوانی هیادر خاک( 6338گنجی خرمد  ) که با نتایج
های این تحقیق کیاربرد ابرجیاذب میذکور در بنابراین طبق یافته دارد.

ریری نداشیته اسیت. ذ تجمعی و نیز سرعت نفوذ نهیایی تییمقادیر نفو
نتایج با برخی تحقیقات انجام شده که ارر ابرجاذب را در تغییر خیوا  
ده فیزیکی دیگر خاک مانند نگهداشت رطوبتی و تفلفل گزارش نمیو

؛ سیییددراجی و  Taban & Movahedi NAeini,2006بودنیید )
( در تعیار  اسیت. 6383، ؛ عابدی کوپایی و سهراب6381همکاران، 

امیا در  ،اکثر تحقیقات مذکور در حالت گلدانی انجیام شیده اسیت زیرا
تیر مقیاس بیزر ای و در ین آزمایش به صورت مزرعهتحقیق حاضر ا

بر عناصر وارد شیده بیه آن غالیا خوا  فیزیکی خاک شده و انجام 
عبارت دیگر سطوح ابرجیاذب بکیار بیرده شیده در ایین ه باست. بوده 

تحقیق بر تغییر نفوذپذیری خاک ارر بسیار اندکی دارد. دلییل آن بیود 
کار برده شده در این تحقیق کیه متناسیا بیا تحقیقیات هکه مقادیر ب

ای قعی مزرعیهدیگران در سطح ی  گلدان بوده است، برای شرایط وا
گیردد اس پیشنهاد مینماید. بر این اسنتایج مورد انتظار را حاصل نمی

تری از ابرجاذب در شرایط مزرعه ای اسیتفاده نمیود که از مقادیر بیش
صورت باید توجیه اقتفادی اسیتفاده از ایین میواد نییز که البته در این

ا در میزارع هیکیارگیری آنهمدنظر قرار گیرد. زیرا قیمت تمام شده بی
جیاذب میذکور در بسیار باهتر خواهد رفیت. همچنیین بهتیر اسیت ابر

هیای دیگیر نظییر سینگین و های با بافیتای در خاکمقیاس مزرعه
در  2Rو  ESMR ،SBRهیای ب  نیز آزمایش شود. مقیادیر آمیارهس

سازی شیده بیا مید  گیری و شبیهتیمارهای مفتلر بین مقادیر اندازه
 است.ارائه شده 4های مفتلر در جدو  کاستیاکوب در روز

اسیت بیه طیور نتایج نشان داد که مد  کاستیاکوب لوئیز توانسته
 ر تیمارهیای مفتلیر بیرازش یابید. هیای نفیوذ دقابل قبیو  بیر داده

گیرم  61طوریکه در روزهیای او  و چهیارم، تیمیار شیاهد و تیمیار به
اسیت. اشیتهابرجاذب، برازش بهتری را نسیبت بیه تیمارهیای دیگیر د
گیرم ابیر  61همچنین مد  مذکور در روز او  و چهارم )به جز تیمیار 

 تیر از حید و در روز هشیتم جاذب در روز چهارم( مقیادیر نفیوذ را کیم
اسیت. بنیابراین در صیورتی کیه از مید  تر از حد بیرآورد نمیودهبیش

شود بایستی همواره دقت نمود که این مد  در کاستیاکوب استفاده می
نمایید. همچنیین تر از مقادیر واقعی محاسیبه میری از اوقات کمبسیا

 ارائه شده است. 3نتایج فوق در خفو  مد  فیلیپ نیز در جدو  



 3131تير  -خرداد ، 8، جلد  2، شماره نشریه آبياري و زهكشي ایران      733

در تیمارهای  2Rو  ESMR ،SBRمقادیر آماره های  -2جدول 

 سازی شده با مدل کاستیاکوفگیری و شبیهمختلف بین مقادیر اندازه

 ESMR فاکتور اصلی
(cm) SBR 2R 

 روز اول
 11/1 111135/1 146/1 شاهد

 116/1 11116/1 611/1 گرم ابرجاذب 8
 111/1 11134/1 156/1 گرم ابرجاذب 61
 138/1 16134/1 413/1 گرم ابرجاذب 44

 روز چهارم

 999/1 11113/1 166/1 شاهد

 847/1 615/1 454/1 گرم ابرجاذب 8

 94/1 -664/1 68/1 گرم ابرجاذب 61

 762/1 411/1 516/1 برجاذبگرم ا 44

 روز هشتم

 994/1 11145/1 134/1 شاهد

 989/1 -163/1 644/1 گرم ابرجاذب 8

 663/1 -416/1 3/1 گرم ابرجاذب 61

 84/1 -441/1 431/1 گرم ابرجاذب 44

 
در تیمارهای مختلف  2Rو  RMSE ،MBEهای مقادیر آماره -3جدول 

 فیلیپ شده با مدل سازیگیری و شبیهبین مقادیر اندازه

 RMSE فاکتور اصلی
(cm) MBE 2R 

 روز اول
 131/1 146/1 645/1 شاهد

 883/1 151/1 316/1 گرم ابرجاذب 8
 111/1 116/1 156/1 گرم ابرجاذب 61
 141/1 113/1 341/1 گرم ابرجاذب 44

 روز چهارم
 384/1 141/1 464/1 شاهد

 81/1 16/1 651/1 گرم ابرجاذب 8
 148/1 143/1 645/1 برجاذبگرم ا 61
 333/1 111/1 344/1 گرم ابرجاذب 44

 روز هشتم
 131/1 163/1 18/1 شاهد

 118/1 144/1 633/1 گرم ابرجاذب 8
 843/1 113/1 463/1 گرم ابرجاذب 61
 151/1 148/1 113/1 گرم ابرجاذب 44

 
( در جدو  فوق نشان از بیرازش بهتیر  2Rمقادیر ضریا تعیین ) 
هیای آزمیایش در مقایسیه بیا مید  کاسیتیاکوب یلیپ بیا دادهمد  ف
همچنیین بیرخالب مید  کاسیتیاکوب در خفیو  پیارامتر باشد. می

های آزمایش در روزهای مفتلر فیلیپ و داده بین مد  MBEآماری 
دارای مقادیر مثبت بوده که نشان از آن دارد که در همه روزهیا مید  

تیوان بیا ه اسیت و از ایین نظیر میتر از حدی را داشتفیلپ برآورد کم
های استحفیالی از مید  فیلییپ تری از یکنواختی دادهاطمینان بیش

برای برآورد مقادیر نفوذ در شرایط واقعی استفاده نمود. ایین نتیایج بیا 
 همفوانی دارد.( 6381نیا و همکاران )ذاکری تحقیق
 

 گیرینتیجه

قیقات دیگیران در تحهای ابرجاذب مطرح شده کارگیری غلظتهب
ریر آن بر نفوذ تجمعی و سیرعت نفیوذ نهیایی آب در برای مشاهده تی

خاک در روزهای آتی بعد از اعما  ابرجاذب بیر خیاک نشیان داد کیه 
عی و سرعت نهایی نفیوذ تییریر فاکتور غلظت ابرجاذب روی نفوذ تجم

دار معنیی %6ور زمان روی نفیوذ در سیطح داری نداشته اما فاکتمعنی
علت کاهش نفوذ در روزهای آتی، فاکتور زمان و یا شرایط ست. ا شده

باشید. بنیابراین هنگیام طبعی ترسیا ذرات ریز در منافذ درشیت میی
، خیوا  ایهیای میذکور ابرجیاذب در مقییاس مزرعیهکاربرد غلظت

جیاذب وارد شیده بیه آن غالیا شیده و فیزیکی خاک بیر خیوا  ابر
فتیه ها در بافت خاک به کیار گرهمچنین اینکه این مواد با این غلظت

مید  کاسیتیاکوب داری نداشته اسیت. شده در این تحقیق تیریر معنی
هیای نفیوذ در اند به طیور قابیل قبیولی بیر دادهلوئیز و فیلیپ توانسته

توان با اطمینیان تیمارهای مفتلر برازش یابند. اما مد  فیلیپ را می
 واقعی استفاده نمود. تری برای برآورد مقادیر نفوذ در شرایط بیش
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Application On Soil Water Infiltration In Field Condition 

 

M. Zakerinia1*, M. karimifar2, S. Mahmoom Salkobeh3 

Recived: Feb.25, 2013             Accepted: Jun.11, 2014 

 
 Abstract 

One of the management strategies for efficient use of restricted water resources is using of water absorbent materials such as 
polymers with too much water absorption capability. Infiltration rate into the soil is one of the most important parameters in irrigation 
system design. This study was done to investigate the effect of different amounts of absorbent material on water infiltration into the farm’s 
soil, using double rings method. The research was done in factorial experiment with three replications. The first factor was applying different 
absorbent material levels at 4, 8, 16 and 24 grams per square meter of soil and second factor was time steps after absorbent application such 
as the day of application and also four and eight days after. Also in this study The Kostiakov – Lewis and Philippe models were used for 
simulation of water infiltration in to the soil. The results showed that increasing the absorbent material amounts has no significant effect on 
cumulative infiltration and infiltration rate at 1 and 5 percent probability. So the absorbent material levels which are used in this study 
couldn’t prevail on soil physical properties in field scale. But the time factor was significant at 1% probability and soil infiltration decrease 
from 5-10 mm/hour to 2-5 mm/hour in different treatment. Also R2 factor showed that Kostiakov – Lewis and Philippe models were fitted 
acceptably to the data for the different treatments. But Philip model could be used more safely for estimation of infiltration in real conditions. 

 

Key words: A200 Super Absorbent, Cumulating Infiltration, Final Infiltration Rate. 
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