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پوشش  يالگو بدون پوشش و با ي در اراض خاکبه  نفوذ آبسرعت ةسيمقا
و  Scripoides holoschoenus و Iris songarica يها گونه شکليارهيدا

  و هورتونآمپت‐نيگرنفوذ  هایه معادليابيارز
  

  ۱زاده ميدرضا عظي حمو ۱*يآران اصغر مصلح
  مناطق خشک و بياباني دانشگاه يزد، ايران ة و پژوهشکديرشناسي و کويعيار دانشکده منابع طبي استاد۱

  )۲۵/۷/۹۰:  ، تاريخ تصويب۱۴/۴/۹۰: تاريخ دريافت(
  

  چكيده
خشک مهين در مناطق گري ديهارهيت يارسالم و بعضيان، اويگندمره زنبق، ياز ت ييهاگونه مختلف توسط يها با اندازهياهي گيهاحلقه
اهان در ين گينقش اکنون تا. ط کمبود منابع آب استي و سازش با شراي واکنش به خشکسالي نوعةلقل حيسم تشکيمکان. شوديل ميتشک

 و ينفوذ تجمع پژوهشن يادر  .کمتر مورد توجه قرار گرفته استز ي آبخيها حوزهيدرولوژيها در هن گونهي اةر توسعيبه خاک و تاثنفوذ آب 
 و ينفوذ تجمع. شد يريگ اندازه Scripoides holoschoenusو Iris songarica ةگوندو  ياهي گيهالقهحدرون در نفوذ آب شدت 

و شدت  ي تجمعنفوذ يريگاندازه .دش يريگز اندازهين) شاهد( فاقد پوشش ةز به عنوان محدودي نياهي گيهان حلقهيشدت نفوذ در خاک ب
در خاک  .تکرار شد,د ي انتخاب گرديطور تصادف که بهاهي هر گير براتکرادر سه  يرينفوذپذ. رفتيپذ انجام زوجی يها به کمک استوانهنفوذ
 در نظر قهيپنج دق، يزمان هايهصلاف نفوذ يريگدر هر اندازه. دست آمده و شدت نفوذ بير نفوذ تجمعيز در سه تکرار مقاديها نن حلقهيب

 ة در حوزي برآورد عمق و حجم رواناب سطحيها مدل بيشتردر .ديگرد ثابت ياهيا درون حلقه گيبه خاک  که نفوذ آب يتا زمانگرفته شد 
 ةخل حلقدا و هورتون آمپت‐نيگر نفوذ هایمعادلهدانستن اجزاء . شودي نفوذ استفاده مهایمعادلهاز  HEC-HMSافزار ز مانند نرميآبخ

 استفاده يدرولوژي هيهامدل اجراء يبراتر قيدق ي وروديهااز داده د تاكني، کمک م بدون پوششةمنطقخاک ارسالم و در ي اوةزنبق، حلق
 tآزمون ج حاصل از ينتا. دست آمدهف بيساتکل ‐ناش ييب کاراي ضرةمحاسببا در برآورد نفوذ امپت و هورتون ‐ني گريها مدلييکارا. دكر

 وجود يداري اختالف معنهان حلقهيخاک ب و ياپوشش حلقه با يهاگونهمار يدو ت يو نفوذ تجمعشدت نفوذ آب ن يب ؛دانشان د جفت شده
 ۷/۴۲±۳/۱ و۵/۸۹±۴/۵، ۵/۵۶±۸/۲ بيارسالم و خاک لخت به ترتي زنبق، اويک ساعت براي پس از ير نفوذ تجمعي مقاد.)>۰۱/۰p (دارد
 .ت محاسبه شدمتر بر ساعيلي م۶/۲۷±۴/۱ و شاهد ۵۴±۷/۲ارسالم ي، آو۶/۳۹± ۲ زنبقي شدت نفوذ اشباع برا.دست آمده استهمتر بيليم
 .باشدي مرده در مرکز حلقه ميهاشه و بافتيتوده ري از اثر مثبت زي حاک،ياهيگ يهاگونه ةآب در مرکز حلق شتريبعلت نفوذ به  ن اختالفيا

ناش قابل قبول از نظر شاخص   در حدشاهد و يا پوشش حلقهيدر الگو يريامپت و هورتون در برآورد شدت نفوذپذ‐ني گريها مدلييکارا
   .ف قرار دارديساتکل

  
  ، هورتونيرينفوذپذف، ي آمپت، ناش ساتکل‐نيگر، ياحلقه رشد :يديکل يهاواژه
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  ...مقايسة سرعت نفوذ آب به خاک در اراضي                                                                                                                                 

 

۲۴۶

  مقدمه
 يخشک با نزوالت جومهين خشک و ينيران سرزميا

ن بارش ساالنه آن در يانگيکه ميار کم است به طوريبس
 در .(Mahdavi, 2009) باشديمتر ميلي م۲۴۰حدود 

 ۸۶۰حدود ( نين بارش در سطح کره زميانگيسه با ميمقا
 ةدهند نشاناين  .ار کم استين مقدار بسي، ا)متريليم
 است يميت اقليک واقعيران ي در ايست که خشکاآن

(Mahdavi, 2009; Alizadeh, 2009) .ن، به يبا وجود ا
ز به ي نين مقدار بارندگي از اي کافةل مختلف استفاديدال

ش يدهد که ساالنه بيد و آمار و ارقام نشان ميآيعمل نم
 بدون ي درصد از آب حاصل از نزوالت آسمان۷۵از 

 روديب از دست مروانااستفاده و به صورت 
(Habibzadeh, 2003) .ه يروي بيبردارگر بهرهي دياز طرف

 آب در ةن کنندين منبع تاميتر که مهمينيرزمياز منابع ز
 آب يهامناطق خشک است، موجب شده تا سفره

افت . شودمواجه د آب ي شديفي و کي با افت کمينيرزميز
 که ييها آب آزاد و تحت فشار، در مکانيهاسفره

 ، ازدشويمن ي تامينيرزمي از منابع زياز آبين نيشتريب
از  و ي مرتعيهاستميب اکوسيمهم تخر هايداقمص

  .(Kousar, 1993)رود ي به شمار مييزااباني ب مهمعوامل
 از هدر رفتن آب يري جلوگعاملن ي بهترياهيپوشش گ

ق ي از طرياهيپوشش گ . استيانات سطحيبه صورت جر
ن يو در عن ي آن به سطح زمةافت باران و انتقال آهستيدر

ش نفوذ يجاد مانع در مقابل حرکت آب سبب افزايحال با ا
 ي روياهير پوشش گيتاث. شودي  مآب به داخل خاک

  از محققان ي تعدادةليزان رواناب به وسينفوذ آب و م
(Wood and Blackburn, 1981) و (Busby and 

Gifford, 1981) ج بدست آمدهي شده و نتايبررس، 
 سبب ياهيش پوشش گيافزاده است که كرمشخص 
 (Alidoust et al., 2005). دشويب روانآب ميکاهش ضر
 ة در کاهش روانآب در حوزياهي نقش پوشش گيبه بررس

دند که وجود يجه رسين نتيرود پرداخته و به از پليآبخ
را ب آ و الشبرگ، روانيا و درختچهي درختياهيپوشش گ

ج مشابه توسط ينتا. دهديم کاهش يزان قابل توجهيبه م

(Gholami, 1994; Sadeghi, 1995; Tavakoli & 
Ghodousi, 2001) ارائه شده است.   

ا ي در کاهش ياهير نوع و تراکم پوشش گياگر چه تاث
 نشان داده شده نيتوسط محقق آب يريش نفوذپذيافزا

اهان کمتر مورد توجه ي گيرشد ي الگوهانفشاست، اما 
ها ن الگوين ايترن و جالبيرت از مهميکي.  استقرار گرفته

که اغلب توسط ) ۷ و ۶، ۱شکل ( است ياهي گيهاحلقه
 ةريارسالم، زنبق و چند تيان، اوي گندميهارهي ت ازياهانيگ
 و ياپشتهان اهي از گياري بس.شوديل ميگر تشکيد

ق يو از طر کالف مانند هستند يهاشهي ري داراکهمتراکم 
 ،شوندير مياز تکثيزوم و پيق ريژه از طري و به ويرجنسيغ
مطالعات نشان  . را دارندياهي گياهل حلقهيکشتت يقابل
م و ير اقليي از جمله تغيدهد که عوامل متعدديم

تجمع . استها موثر ن حلقهيل ايش خاک در تشکيفرسا
اهان ين گي در مرکز ا)شيحاصل از فرسا (يرسوبات باد

در عوض و اه ياز گ ن بخشي آب در انفوذباعث کاهش 
 نبود .شوديماه يگط ي به مح حاصل از آن روانابتيهدا

ک طرف ياه از يط گين مرکز و محيتعادل در جذب آب ب
 باعث خشک شدن , آب در مناطق خشکيو رقابت برا

اه به يشده و با گذشت زمان گاه يگ ي مرکزيهابخش
 ة که در مرکز حلقه مجموعيشکل حلقه درآمده به صورت

 ,.Ravi et al)  مرده قرار دارديهاشهير از يکالف مانند

مرکز در که  ي رسوبات؛ن نشان دادندي همچنشانيا .(2008
افته يش يفرسا دوباره ،در وجود دال شدهيتشک يهاحلقه

بخش سبز و (ط يو مح) بخش مرده(و نفوذ آب در مرکز 
 يهاب نقش بخشين ترتي بد.شوديبرابر ماه يگ) زنده

سه با بخش زنده ي نفوذ آب در مقاشه دريتوده ريمرده و ز
  .  شدهنشان داد

 آن را با استفاده از      يشدت نفوذ آب به خاک و نفوذ تجمع       
-د که از جملـه مهـم      كرتوان برآورد   ي مختلف م  يهامدل
ن امپت و هورتون اشاره     يتوان به مدل گر   يها م ن مدل يتر
 برآورد نفـوذ    يهان روش يترها از جمله مهم   ن مدل يا. دكر

ــا خـــاک در نـــرمآب در  و 1WEPP ، SWAT٢ يافزارهـ

                                                            
1 Water Erosion Prediction System 
2 Soil and Water Assessment Tools  
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1HEC-HMS نـه بـه    ين زم ي در ا  يادي ز هايبررسي.  است
 هـا بررسـي  ة اين از جمل . ژه درخارج از کشور وجود دارد     يو

د که در آن به كراشاره   (Stahr et al., 2004)  بهتوانيم
 يهـا ن امپت در شش منطقه بر پوشـش       ي مدل گر  يابيارز
دنـد مـدل در     كر يريگجهيند و نت  ه رودخانه پرداخت  يحاش

ر نفـوذ   يت مناسب در برآورد مقـاد     ي قابل يپنج منطقه دارا  
  . استيتجمع

   
  

   زنده وة توديه دارايک حلقه زنبق که در حاشي شمات‐۱ شکل
   باال استيکيدروليت هي بافت مرده با هدايدرمرکز دارا

  
ل ي تشکيهان اثرات حلقهييز با هدف تعيپژوهش حاضر ن

 Scripoidesو   Iris songaricaةگونسط دو شده تو
holoschoenus و خاک ياهي گةبر نفوذ آب در داخل حلق 
 هرات در ي باغ شادةدر منطق) شاهد(ها حد فاصل حلقه

ن دو گونه در ابتدا يهدف از انتخاب ا. دشزد انجام ياستان 
الزم به ذکر .  بودياهي گيها ل حلقهيت آنها در تشکيقابل

 نشان داد، باال يها گونهيه بر روي اولايهبررسياست 
از طرف . باشديها بالغ بر پنج درصد من گونهيتراکم ا

 هايويژگير يند نفوذ تحت تاثينکه فرآيگر با توجه به ايد
 که در ييها ن انتخاب گونهي است بنابرايشناسخاک
گر ياز د. نمود ي مي مشابه قرار دارند ضروريط خاکيشرا

                                                            
1 Hydrologic Engineering Center  

ن آمپت و ي نفوذ گرمعادله هاین اجزاء ييع ت؛اهداف مقاله
 نفوذ به عنوان ابزار ن دو مدلي ايي کارايهورتون و بررس

 يدرولوژي هيافزارها در نرميه برآورد رواناب سطحياول
  . است

  

  هامواد و روش
   نتايج
شگاه در ي بستر رويشناس خاکيهايژگي ويبررس

 نشان ها  و در حد فاصل گونهياهي گيهامجاورت حلقه
کسان با بافت لوم تا ي ييهاهي اليل خاک دارايداد پروف
 ي بوده و آهکيميسد‐يت شوري، فاقد محدوديلوم شن
ه يزه در الي سنگريز و حاوي ناچيدرصد مواد آل. است
 يبردار ن مناطق نمونهي بي مختلف است که تفاوتيها

گر ساختار ي دطرفياز ). ۱جدول(شده وجود ندارد 
دهند نشان از وجود بافت يل حلقه مي که تشکياهانيگ

ان ي جري و هادي موازيها به صورت رشتهياهي گةمرد
ها ن رشتهين ايهر چند در ب.  خاک استةآب به درون تود
 از يزدانه ناشي ذرات ريي از سطح رويدر ضخامت کم

 که به صورت ييها وجود رشتهاما قرار دارد يش باديفرسا
ت آب ي نقش هداي به خوب,عمود بر سطح خاک قرار دارد

 ةب تودين ترتيبد. دهدي را انجام مياهي گةر توديبه ز
.  زنده محاصره شده استة از تودياهيمرده توسط حاش

 موجود در يهاک و در عکسين موضوع به صورت شماتيا
). ب‐۱۰الف و ‐۱۰، ۱شکل (مقاله نشان داده شده است 

 يق دارا مرده نشان داد زنبة تراکم کالف تودةسيمقا
الف و ‐۱۱شکل (ارسالم است يشتر نسبت به اويتراکم ب

  ). ب‐۱۱
 از سه آمدهدستبه و سرعت نفوذ يرات نفوذ تجمعييتغ

ج ينتا.  نشان داده شده است۳ و ۲ يهاتکرار در شکل
 نسبت به ياهي گيها دهد سرعت نفوذ در حلقهينشان م
، ۶/۳۹± ۲ زنبق يشدت نفوذ اشباع برا. شتر استيشاهد ب

متر بر ساعت يلي م۶/۲۷±۴/۱ و شاهد ۵۴±۷/۲ارسالم يآو
ک ي پس از ير نفوذ تجمعيب مقادين ترتيبه هم. است

 ۷/۴۲±۳/۱ و ۵/۸۹±۴/۵، ۵/۵۶±۸/۲ب يساعت به ترت
  . دست آمده استهمتر بيليم
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 .يررسيمورد  هرات، محدوده ي باغ شادي مهم خاکشناسيهايژگي از وي برخ‐۱ جدول

  عمق خاک
(cm) 

  زهيسنگر
(%) 

  يمواد آل
(%) 

  گچ
(%)  

 يموادخنث
  (%) شونده

pH 
  يشور

(dS/m)  
 بافت

۱۵‐۰  ۱۵  ۷۰/۰  ‐  ۸/۳۲  ۵/۷  ۶۷/۰  L 
۳۵‐۱۵  ۲۶  ۵۰/۰  ‐  ۱/۳۶  ۶/۷  ۳۵/۰  L  
۷۵‐۳۵  ۲۳  ۴۶/۰  ‐  ۳/۴۷  ۸/۷  ۵۲/۰  SL 

  
ک يپس از و شدت نفوذ  ي نفوذ تجمع،۲مطابق شکل 

و  کينبق  زيو براحدود دو برابر در الم ارسيواساعت در 
 يريرات شدت نفوذپذييروند تغ .باشديم برابر شاهد مني

 ين در حاليا.  دارديشتري زنبق انطباق بةشاهد با حلق
ارسالم کمتر يواب کاهش شدت نفوذ در ياست که ش

  و شدت نفوذي نفوذ تجمعيهاداده يجفت t ةسيمقا .است
 شاهد‐ب زنبقيبه صورت دو به دو به ترت

)۰۰۲/۰(pvalue=شاهد‐ارسالمي، او) ۰۴/۰(pvalue= و 
 هر سه دهدي نشان م>pvalue)۰۱/۰ (ارسالمياو‐زنبق
ج يبا توجه به نتا. استدار ياختالف معن يسه دارايمقا

 نفوذ آب به ي به عنوان معبرهاياهي گيهانقش حلقه
  . خاک قابل توجه است

 ماري سه تي برارتون و هوآمپت‐ني گرهایمعادلهب يضرا
از برآورد  آمدهدستبهج ينتا. ارائه شده است ٢در جدول 
 آمپت و هورتون‐نيگر ةبا استفاده از معادل شدت نفوذ

 ، ٣ يهاشکلدر ب يبه ترتارسالم و شاهد ي زنبق، آويبرا
 مشخص ٦و  ٥ يهادرشکل .نشان داده شده است ٥و  ٤

رآورد شدت ه بي اوليها هورتون در زماناست که مدل

 است و با گذشت زمان يا قابل مالحظهي خطاينفوذ دارا
 ياهي گيها با شدت نفوذ در مورد حلقهيانطباق بهتر
ت در مورد شدت نفوذ ين وضعيا. ارسالم دارديزنبق و او
 شدت نفوذ در مورد يانطباق منحن. ز وجود دارديشاهد ن

   .ن امپت برعکس استيمعادله گر
 نفوذ آب در ييه و نهاي اوليهاانزم ب که دريترت نيبد

شتر و در ي برآورد مدل با شدت نفوذ بيخاک هماهنگ
ب يضر. رديگيواسط نمودارها ازهم فاصله م  حديهازمان
R2( فيساتکل‐ ناشييکارا

NS(ي دو مدل نشان مي برا-
ها درمورد هر سه  مدليي، در مجموع کارا)٢جدول  (دهد
ب يضرا. ناسب قرار داردار کارا تا مي بسةمار در محدوديت

- هب ٨٥/٠ تا ٧/٠ ة در دامنياهي گيها حلقهي براييکارا
 تا ٥/٠ن ي شاهد بيکه مقدار آن برايدر حال. آمددست
ر برآورد يمقاد نفوذ، معادله هایصحت و دقت  .است ٨/٠

 زنبق و ياهي گيها شدت نفوذ در حلقهة شديريگو اندازه
به صورت  ٩ و ٨، ۷ يهاارسالم و شاهد در شکلياو

  .ارائه شده استابرنقاط 

  
  فيساتکل‐ مدل ناشييب کارايو ضرا ن امپت و هورتوني نفوذ گرمعادله های يب پارامترهايضرا ‐۲جدول 

  هورتون   آمپت-نيگر
 B  ماريت

(mm2/hr) 
Ke 

(mm/hr) R2
NS f0 

(mm/hr) 
fc 

(mm/hr) m K R2
NS 

  55/0  76/5  -40/0  60/27  80/100  79/0  99/12  55/737  شاهد
  84/0  07/7  -33/0  60/39  60/219  84/0  67/9  49/765  زنبق

  71/0  17/3  -73/0  54  80/196  81/0  74/14  75/3513  ارسالمياو
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  يا پوشش حلقهي و دارا (blank) فاقد پوششي در اراضي نفوذ تجمع‐۲شکل 

  

  
 .يا پوشش حلقهي و دارا (blank) فاقد پوششي سرعت نفوذ در اراض‐۳شکل 

  

  
  .ن امپت و هورتوني زنبق و برآورد گرياهي گيها شدت نفوذ در حلقهةسي مقا‐۴ شکل
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 .ن امپت و هورتونيارسالم و برآورد گري اوياهي گيها شدت نفوذ در حلقهةسي مقا‐۵ شکل

  

  
  .ن امپت و هورتونيمار شاهد و برآورد گرير شدت نفوذ در تي مقادةسي مقا‐۶ شکل

 

  
  . زنبقةن امپت و هورتون در حلقي شدت نفوذ گري برآورد و واقعةسي مقا‐۷ شکل

  



  ۲۵۶ تا ۲۴۵، از صفحه ۱۳۹۱، تابستان ۲، شماره ۶۵نشريه مرتع و آبخيزداري، مجله منابع طبيعي ايران، دوره 

 

۲۵۱

  
  

  
  .ارسالمي اوةن امپت و هورتون در حلقي شدت نفوذ گري برآورد و واقعةسي مقا‐۸ شکل

  
  

  
  . برآورد و واقعي شدت نفوذ گرين امپت و هورتون در شاهدة مقايس‐۹ شکل

  
معادله که  نشان داد ير برآورد و واقعيسه مقاديج مقاينتا
 ي داراياهيگ يها در برآورد شدت نفوذ در حلقههای

خطوط برازش داده .  نسبت به شاهد استيانحراف کمتر
درجه انحراف  ٤٥ ةياز زاو ياهي گةشده در دو نوع حلق

 هر دو معادله نفوذ ي برايب همبستگي داشته و ضرايکم
ب ينکه ضريمار شاهد با ايدر ت). >۰۱/٠p(دار است يمعن

 يها نسبت به حلقهاماباشد يدار مي معنيستگهمب
.  استير واقعي کمتر از مقادمعادله های برآورد ياهيگ
ط ي مح نبودنکنواختيتوان در ين امر را ميل ايدل
 يهاتوده حلقهيط زينسبت به مح  خاک شاهديعيطب
  .  دانستياهيگ
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           الف
  

       ب
  ).ب(هاي پائين هاي هدايت کننده آب به اليه حلقه و رشتهة نمايش بافت مرده و زند‐) الف (I .songaricaاي  پوشش حلقه‐۱۰شکل 

  

  گيريبحث و نتيجه
 ياهي گيهاش نشان داد که ساختار حلقهين آزمايج اينتا

 را در نفوذ آب به يداري است که اختالف معنيبه نحو
گر احاطه شدن بافت مرده ي دياز سو. دكنيمجاد يخاک ا

 زنده به عنوان تشتک با يهاوسط حلقه توسط بخش
 يبرد که همراهي باران، زمان نفوذ آب را باال منداشتنگه

 ياهيت و توان توده گيع آب به خاک قابليآن با نفوذ سر
 حلقه از بدوناهان يگ. ديافزاي آب مةريرا در نفوذ و ذخ

علت نفوذ . ستندي برخوردار نيشناسختيت رين مزيچن
 از اثر مثبت ي حاکياهي گةآب در مرکز دو حلق يباال
باشد يها م مرده در مرکز حلقهيهاشه و بافتي رةتوديز

 باعث نفوذ آب در خاک ي عمقيهاکه مانند آوند و لوله
 مرده يها که نقش بافتياران مطالعهيدر ا. شونديم

 هايبررسي .اهان را در نفوذ آب نشان دهد، وجود ندارديگ
 مراتع يري اثر شدت چرا بر نفوذپذةني زم در»ينيحس«

شدت و ؛برون استان گلستان نشان داد نچهيا ايشور و قل
ن ي سنگييه با فشار چراي آب در دو ناحييزان نفوذ نهايم

 نسبت به يداري ثابت، به طور معنييو محدوده چرا
ن يج اينتا. دهدي بدون چرا کاهش نشان مةمحدود
-ن لکهي شدت نفوذ در بن نشان داد کهيش همچنيآزما
 ين، چراي سنگيمار چراي که در سه تياهي گيها

 يداريمتوسط و بدون چرا قرار داشتند، اختالف معن
 ةتودي آب زيري است که در نفوذپذين معنين بديا. ندارد
اهان ي نسبت به تاج پوشش در گيتريشه نقش اساسير

  .(Hosseini, 2001) دارد يمرتع
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شتر يط بهتر و بيجاد شرايشه در اي رةدتوير زي تاثبنابراين
 .کنديد ميز تائي را نپژوهشن يج اينفوذ آب در خاک نتا

(Vahabi, 1990) اهان و يشه گي رةت رشد و توسعياهم

ات پژوهش آب را در يري خاک در نفوذپذيش مواد آليافزا
د کننده يي تايز به نوعيج نين نتايا. خود نشان داده است

  .ست حاضر اپژوهشج ينتا
  

      الف

  

      ب
  ).ب(ل يو در حال تشک) الف (S. holoschoenusل شده در ي تشکيا پوشش حلقه‐۱۱ شکل

  
  ن پژوهش مربوط بهي مهمتري خارجهايبررسيدر 

(Ravi et al., 2008)يف معن است که نشان دادند اختال -
 ةز حلقه در گونمرک ة مرديهابافتن نفوذ آب در ي بيدار

Bouteloua gracilis ط آن وجود يو قسمت سبز مح
 بار نقش بارنخستين يبرا حاضر پژوهشپژوهش. ندارد
 ةدي را با انتخاب پداهي گة مرديهاشه و بافتي رةتوديز

 Scripoides ةل شده توسط دو گوني تشکياهيحلقه گ
holoschoenus  وIris songaricaةري که متعلق به دو ت 

 نشان دادرا  خاک لخت  آنها باةسيمتفاوت هستند و مقا
(Ravi et al., 2008). ج يد نتايز موي نپژوهشن يج اينتا

ن ي از محققياريبس.  عنوان شده در باال استپژوهش
 مهم هاي از عامليکيرا  ياهيش تراکم پوشش گيافزا

اما در مناطق . داننديکاهش روانآب و نفوذ آب در خاک م
و با تراکم صورت پراکنده هاهان بيخشک گمهيخشک و ن

ن ي در ايزان بارندگيگر مي دياز طرف.  دارندگسترشکم 
اهان قادر به گسترش تاج يگ است که يمناطق به حد
ها نآ ي براياز آبين ني چون تام،ستنديپوشش خود ن

ن مناطق نقش ياهان در اين اکثر گيبنابرا. شوديدشوار م
 .کاهش روانآب دارند در يسه با مناطق جنگلي در مقايکم
 يها حلقهةل دهندي تشکها کهتيژئوفان ين ميدر ا
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زوم، ي مانند رينيرزمي زيها اندام هستند با داشتنياهيگ
ن ي ايي مواد غذاةريقادرند به علت ذخ، ا غدهياز و يپ

 .نندك و عوامل نامساعد مقاومت يها در مقابل خشکاندام
-ين نفوذ ميدر زم يادي تا عمق زينيرزمي زيهااندام
 يي هوايهااهان اندامين گي اي گرما و خشکگامهنکنند،

خود را از دست داده به خواب رفته و خود را در برابر 
ط ينند و با فراهم شدن شراكيعوامل ناسازگار حفظ م

ز رشد خود را يي سرد پايدن روزهايطوبت و رسمناسب ر
ا ياز يد پاطراف خوط يهر سال در مح. کنندياز نو آغاز م

ل رقابت در يدله آورند و بيوجود مه بدي جديهازومير
 از قرار دارند اهي که در مرکز گيمي قديهاهيجذب آب پا

  مردهيها از بافتين عمل پوششيحاصل ا. روندين ميب
ن يجبران تراکم کم پوشش زنده را در ا است که البته

 برابر با پوشش زنده در نفوذ ي نقشيولکند يمناطق نم
 ي سازگاري نوعياهي گيها حلقهاگر .کنندي ميآب باز

 ينظميببرابر اه در ي گيآب و استراتژشتر يب جذب يبرا
 را ش آنهاي افزا،دنش در مناطق خشک بايدر بارندگ

 ياستراتژ.  دانستيميرات اقليي از تغييهاتوان نشانه يم

گر با کاهش روانآب ين و از طرف دياه را تضميات گيکه ح
-ي مينيرزمي آب زيهاش سفرهيافزاو نفوذ آب باعث 

ن امپت و هورتون در ي گريهااز آنجا که مدل. شوند
 از جمله ينفوذ تجمع برآورد شدت نفوذ آب به خاک و

 حال يافزارهاکاربرد در نرم  مورديهان مدليترمهم
 است، يزداري مرتع و آبخنيحاضر مورد استفاده در زم

 مدل يسبرر.  قرار گرفتي آن مورد بررسييکارا بنابراين
 باال در برآورد يي کاراي مدل دارا؛ن امپت نشان داديگر

ن يل ايدل.  استياهي گيهاحلقه  ط يژه در شراينفوذ به و
تر در همگن ط متخلخليجاد محيتوان در ايامر را م
از آنجا که .  برشمردياهي گيها وسط حلقهةبخش مرد
ط خاک يط محين امپت و هورتون در شرايمدل گر

 مدل در ييب کاراي دارد لذا ضرايبرآورد بهترکنواخت ي
ج حاضر با ينتا. کتر استيک نزدي به ياهي گيهاحلقه
ن امپت ي مدل گريي که کارا(Stahr et al., 2004)ج ينتا

ه رودخانه ي حاشياهي گيرا در برآورد نفوذ آب در بافرها
  .كندبرابري مي، كرد يبررس
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Abstract 
Plant cover is one of the most important factors affecting infiltration rate of water into the soil and 
decreasing runoff. Distribution of plants in arid and semi-arid areas is almost patchy and form 
different patterns. One of the fascinating patterns is ring-shaped growth pattern. Ring patterns of 
varying size are formed by clonally reproducing grasses, sedges and even shrubs growing in 
resource-limited (water and nutrient) environments. Study on the role of ring pattern in infiltration 
rate is lacking. In this study infiltration rate was compared between ring patterns formed by Iris 
songarica and Scripoides holoschoenus and soil without plant cover (bare soil). Infiltration rate was 
measured by double ring in different time interval until infiltration was constant. Infiltration models 
efficiency were analyzed by calculation Nash-Sutcliffe coefficient. Result from paired T test 
analysis showed that infiltration rate was significantly different between two plants and also with 
bare soil (p<0.01). The results showed the cumulative infiltration rate for Iris, Scripoides and bare 
soil were 56.5±2.8, 89.5±5.4 and 42.7±1.3mm, respectively. On the other hand, infiltration rate for 
Iris, Scripoides and bare soil were 39.6±2.0, 54±2.7 and 27.6±1.4 mm/hr, respectively. The root 
system and dead parts of plants in center of the rings were responsible for high infiltration rate in 
two plants. It is concluded that formation of ring is an adaptive characteristic of plant to use rainfall 
in one hand and in another hand it would increase groundwater level. Nash Sutcliffe ranges showed 
Green-Ampt and Horton models are in acceptable levels of performance for predicting infiltration 
rate of vegetal ring patterns and bare soil. 
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