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 هاي حفاظت آب و خاك مجله پژوهش

  1392، ومس، شماره بیستمجلد 
http://jwsc.gau.ac.ir  

  

   پخش سیالب در جنوب دهلرانرات مکانی و زمانی نفوذپذیري خاك متأثر ازتغیی
  

  3 و کوروش کمالی2، محمدحسین مهدیان1رضا سلیمانی*

   سازمان تحقیقات،استاد پژوهشی2 مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی ایالم، مربی پژوهشی1
  ارشد مرکز تحقیقات حفاظت خاك و آبخیزداري کشور کارشناس3آموزش و ترویج کشاورزي، 

  15/6/91:  ؛ تاریخ پذیرش29/3/89: تاریخ دریافت
  1چکیده

 420000 در سـطح   پخـش سـیالب  اثر تغییرات نفوذپذیري خاك در      بررسیمنظور   این پژوهش به  
ها بـدون    سول نتیآخاك از رده    . اجرا شد در جنوب دهلران      سال آبی  4مدت   ه ب 1383از سال    مربعمتر

ها و محل شاهد،  عرصهپس از انتخاب . متر است  میلی2/235تکامل پروفیلی مشخص با میانگین بارندگی 
 ) متـر 300 متـر و عـرض   1400  طـول عـاد بـه اب  (عرصهدر طول هر   )  تکرار 3هر کدام با    ( نقطه   9در  

سطح آب در اسـتوانه  افت  .  انجام شد  )هاي متحدالمرکز  استوانهبه روش    ( نفوذپذیري خاك  گیري اندازه
ار تا ثابت شدن سرعت تکر 3اي با   دقیقه30 و 25، 20، 15 ،10، 5، 3، 2، 1 زمانی هاي مرکزي در فاصله

کراسکال امتري پار و آزمون غیر   tها با استفاده از آزمون       داده. ی محاسبه شد  ی ثبت و میزان نفوذ نها     نفوذ
در سال انتهایی اجراي نتایج نشان داد که .  تجزیه آماري شدندMSTAT و SPSSافزارهاي  با نرموالیس 

همچنـین  . داري وجـود داشـت    درصد اختالف معنی   5 و همچنین شاهد در سطح       عرصهطرح بین سه    
متر   سانتی6/13 و 0/18 ترتیب  بهحل عرصه پخش سیالبمیانگین نفوذپذیري پایه در محل شاهد و در م

هـاي اول، دوم و   عرصـه ر د .بودنفوذپذیري در اثر پخش سیالب دهنده کاهشی   نشانکهبود در ساعت   
مـاتریس  .  درصـد کـاهش نفوذپـذیري مـشاهده شـد     4/17 و   1/23،  21ترتیب   سوم نسبت به شاهد به    

هاي فیزیکی   که از بین ویژگیگیري در برابر مقادیر نفوذپذیري نشان داد همبستگی پارامترهاي مورد اندازه
. تري بین نفوذپذیري با درصد شن، سیلت و رس برقـرار کـرد     توان روابط منطقی   ی خاك، می  یو شیمیا 

                                                
 soleimanir@hotmail.com: مسئول مکاتبه* 



 1392) 3(، شماره )20(هاي حفاظت آب و خاك جلد  مجله پژوهش
 

 52

و قابلیت هدایت الکتریکی که بر پخشیدگی ذرات ریز خاك و ) SAR( نسبت جذبی سدیم عواملی مانند
 با درصد کم رس و مقادیر فراوان شن در نتیجه کاهش نفوذپذیري دخالت دارند در محل مورد آزمایش

  .سیلت و رس بوددرصد  زایشافدر نتیجه کاهش نفوذپذیري خاك ناشی از . تأثیري نداشت
  

  ، نفوذپذیري پخش سیالب، دشت موسیان:هاي کلیدي واژه
  

  مقدمه
 از آب سیالب براي ،صورت سنتی با استفاده از موانع هیدرولیکی  خشک به  در مناطق خشک و نیمه    

 دست آوردن یکی با استفاده از به:  دارددو گروه زراعت روانابی وجود. شود می  استفاده1عت روانابیزرا
براي اسـتفاده بهینـه از آب سـیالب، بایـد زمـین           .  سیالب دست آوردن   به و دیگري    2مستقیم آب باران  

در . باشد 4ادبرداري داراي سرعت نفوذپذیري زی  و خاك محل بهره3باالباالدست داراي ضریب رواناب 
رود کـه تغییراتـی در رونـد        هاي پخش سیالب با توجه به رسوب مواد همراه سـیل انتظـار مـی               عرصه

در ایستگاه پخش سیالب پلدشت در      ) 2004(اسکوئی   سکوتی. وجود آید  هها ب  نفوذپذیري خاك عرصه  
ي خاك کـاهش  پذیرر اثر پخش سیالب رس خاك افزایش و نفوذغربی نشان داد که د   استان آذربایجان 

هاي تغذیه مصنوعی کهرویه و  تغییرات نفوذپذیري خاك در طرح) 1995(همچنین توسط بصیرپور . یافت
قبل از پخش  (2طور متوسط از  رامشه در استان اصفهان بررسی شده و نتایج نشان داد که نفوذپذیري به

کمالی و ) 2005(دري خ کمالی و عرب.  متر در روز پس از پخش سیالب رسیده است  5/0به  ) سیالب
 ، در همـدان  )2001(در استهبان، اسدیان    ) 1996(افضل   کوهیان ،در بندسارهاي استان خراسان   ) 1998(

در ) 2005(ه حوضه سفیدرود در استان کردستان و حیـدري و همکـاران         شاخدر سر ) 2004(محمدي  
درك فرآیند  .دندکاهش نفوذپذیري در اثر پخش سیالب را گزارش کرعرصه پخش سیالب آب باریک 

ی و عناصر ی و انتقال عناصر غذابر تغذیه آب زیرزمینی، در مورد آبیاري گیاهان زراعی عالوهنفوذپذیري 
با افـزایش درصـد رس و سـیلت، رونـد کاهـشی        .)2000،   و دورنفورد  گیگر (سنگین با اهمیت است   

رز، آسو (ها آزمایشدر . ستنفوذپذیري و با کاهش درصد شن روند افزایشی نفوذپذیري قابل مشاهده ا
 و باالتر، نفوذپذیري 2برابر با  SAR5 بارندگی در کالیفرنیا در شرایط - سامانه ترکیبی آبیاريدر )2006

                                                
1- Runoff Farming 
2- Rainwater Harvesting 
3- High Runoff Coefficient 
4- High Infiltration Rate 
5- Sodium Adsorption Ratio 
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 2 بـه  1که افزایش قابلیـت هـدایت الکتریکـی از     در حالی. داري نشان داد نسبت به شاهد کاهش معنی    
در ) 2005(  و همکاران ماندالهاي پژوهش. شدزیمنس بر متر، باعث افزایش هدایت هیدرولیکی         دسی
طـور   ، نفوذپذیري خـاك را بـه  هاي سطحی ریزه  که سنگدادریزه نشان  هاي شنی پوشیده از سنگ   خاك
 خاك و ریزتر بافت تغییرات ،)1985(هور و همکاران   بنهاي پژوهش طبق .داري افزایش داده است معنی

 تغییرات کربنات کلسیم که حالی هش نفوذپذیري شد در شدن ذرات حمل شده در اثر رواناب باعث کا        
اثر منفی  Ca/Mgنسبت افزایش  گزارش کردند که )2002(دارل   و دونتسوا.ثیري بر آن نداشته است  أت

شی بر نفوذپذیري کاهثیر یجه تأداري بر پراکنش رس و بسته شدن خلل و فرج سطحی خاك و در نت معنی
هاي تیمار  تري نسبت به خاك  شده با منیزیم، نفوذپذیري نهایی کمهاي تیمار همچنین خاك. داشتخاك 

ثر بر سرعت ؤعامل منخستین خاك در سطح ذرات هاي آب   مولکولیجذب برون. شده با کلسیم داشتند
 گزارش کردند که افزایش ذرات رس و سیلت ریز و سدیم جـذب  ،)2006(آجوا و تروت  . ذ است نفو

 از دالیل کاهش نفوذپذیريدر حالت کلی،  . شود نفوذپذیري خاك می  سطحی شده باال منجر به کاهش       
ها و در اثر بارش،  ، انقباض و انبساط رس2 فیزیکی و زیستی، محبوس شدن هوا1به مسدود شدنتوان  می

 این پژوهش هدف از. دانه به پروفیل خاك اشاره کرد افزایش ذرات ریز و3 شدن حفراتدبر مسدو عالوه
و بررسـی  در جنوب دهلـران  پخش سیالب   ی نفوذپذیري خاك در شبکه      انی و زمان  مکتعیین تغییرات   

  .استثر بر تغییرات نفوذپذیري خاك ؤعوامل م
  

  ها مواد و روش
عرصه پخش سیالب در دشت موسیان  .ه شده است ارای1خصوصیات خاك مورد آزمایش در جدول 

 کیلومتري شرق شهرستان دهلران در 10ر این ایستگاه د. هاي دویرج و چیخواب قرار دارد بین رودخانه
 دقیقه 35 درجه و 32 دقیقه تا 27 درجه و  32  هکتار در عرض جغرافیایی    5200استان ایالم با وسعت     

ارتفاع متوسط عرصه از . شرقی قرار دارد دقیقه 42 درجه و   47 تا دقیقه   25 درجه و    47 شمالی و طول  
گراد   درجه سانتی4/26متر و   میلی2/235ترتیب  حرارت به متر، میانگین بارندگی و درجه 200سطح دریا 

گراد  درجه سانتی 8/28متري   سانتی10 و در عمق 4/29متري   سانتی5دماي میانگین خاك در عمق . است
مکعـب   متر41650000 نوبت با حجـم    25تاکنون  ) 1377سال  (از زمان احداث    نظر  شبکه مورد . است
ـ  گیري در هر نوبـت و    مکعب سیل  متر 1666000 میانگین   دهنده   که نشان  گیري شده است   سیل انگین می

                                                
1- Clogging 
2- Air Entrapping 
3- Soil Sealing 
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شبکه . است) 1386تا سال (گیري شبکه    سال آب  10گیري سالیانه در مدت       مکعب سیل  متر 4165000
متوسـط ریـزش   . گیري بود  ساله سیل6پخش سیالب در سال اول اجراي طرح تحقیقاتی داراي سابقه       

همچنین متوسط تبخیر ساالنه در منطقه . استمتر   میلی8/221 منطقه ساالنه با توجه به میانگین ارتفاعی
 .بندي اقلیمی دومارتن در گروه خشک قرار دارد منطقه از نظر رده. است )شتتبخیر از ت(متر   میلی4300

شرق قرار گرفته و از  جنوب -غرب در یک حوزه ناودیسی با روند شمالمطالعه کلی منطقه مورد    طور به
این بخش از زاگرس در طول دوران دوم و سوم . خورده است ناسی قسمتی از زاگرس چین   ش نظر زمین 

نـشین   در حال نشست بوده است و منابع آبی آن زمان باعث ته ) مزوروئیک و سنوزوئیک  (شناسی    زمین
ترین سازند محدوده مـورد مطالعـه    قدیمی. اند شدن رسوبات با ضخامت هزاران متر در این منطقه شده    

 .ساز سازند کنگلومرایی بختیاري قرار گرفته اسـت  صورت ناهم  که بر روي آن به است آغاجاري   سازند
هاي اول، دوم و سوم      عرصهبررسی روند تغییرات، در حد فاصل نهرهاي گسترش سیالب در            منظور به
بود ده گیري نفوذ در نظر گرفته شدند و محلی که پخش سیالب در آن انجام نش اندازه هاي عنوان محل به
به طول   عرصهها و محل شاهد، در طول هر         عرصه پس از انتخاب     بنابراین. عنوان شاهد انتخاب شد    به

گیري نفوذپذیري   اندازه سال4در طی  ) تکرار3هر کدام با    ( نقطه   9و در    متر   300 و عرض     متر 1400
گیري  نیز اندازه )عرصهدست هر    در پایین (هاي تجمع رسوب     و محل در اراضی شاهد    . خاك انجام شد  
.  استفاده شدگیري نفوذ اندازه  برايهاي نفوذ استوانه از روش.  انجام شد تکرار3 با  نقطه3نفوذپذیري در 

)  پخش سیالبعرصههر در به روش تصادفی (هاي مضاعف  استوانهدادن  اساس این روش بر پایه قرار
 و قرائت افت آب از استوانه مرکـزي در  متر، ریختن آب در هر دو استوانه در خاك به عمق چند سانتی   

متـر و    سـانتی 60هاي بیرونی   قطر استوانه،متر  سانتی 30هاي داخلی    قطر استوانه . بودهاي مختلف    زمان
، 10، 5، 3، 2، 1 زمانی هاي سطح آب در استوانه مرکزي در فاصلهافت . متر است  سانتی50ها  ارتفاع آن

  ی طبـق  ی ثبت و میـزان نفـوذ نهـا   ،تکرار تا ثابت شدن سرعت نفوذ      2-3اي با     دقیقه 30 و   25،  20،  15
   پـارامتري  آزمـون غیر   و tها بسته به مـورد بـا اسـتفاده از آزمـون              داده. معادله کوستیاکوف محاسبه شد   

دلیـل ماهیـت طـرح     هـا بـه   نرمال بوده دادهها در شرایط غیر   که براي مقایسه میانگین   ( 1والیس  کراسکال
  . تجزیه آماري شدندMSTAT و SPSSافزارهاي  مبا نر )تحقیقاتی

ها و سـپس   ه دست آمده، ابتدا نرمال بودن داد    ه براي تجزیه و تحلیل نتایج ب      :آوري شده  هاي جمع   داده تحلیل
آزمـون  . خیزي خاك مورد بررسی قـرار گرفـت    وجود آمده در عوامل فیزیکی، شیمیایی و حاصل        هتغییرات ب 

                                                
1- Kruskal Wallis 
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 با توجـه بـه ایـن    .اسمیرنوف انجام شد - اساس تست شاپیرو ویلک و کولموگروفها نیز بر نرمال بودن داده
هـا رد    یعنـی نرمـال بـودن داده   0Hباشد، فرضـیه     درصد5تر از   کمP، اگر مقدار ارزش     )1جدول  (ها   آزمون

داد  مـورد آزمـایش نـشان      هاي نفوذپذیري خاك در ایستگاه  عبارت دیگر، بررسی نرمال بودن داده      به. شود می
ایـن  .  از آزمـون کراسـکال والـیس اسـتفاده شـد     بنابراین. ز توزیع نرمال برخوردار نیستها ا  که این شاخص  

  .شود استفاده می) با توجه به ماهیت آزمایش(ها  نرمال بودن دادهها در شرایط غیر آزمون براي مقایسه میانگین
  

  .محل مورد آزمایشها در   وضعیت نرمال بودن داده-1جدول 
  آزمون  شاپیرو ویلک   کلموگراف- یرنوفاسم

  درجه آزادي
  Pارزش 

  درجه آزادي
  Pارزش 

  متغیر
  نفوذپذیري 001/0  36 001/0  36

  

  
  

  .هاي آزمایشی عرصهموقعیت  -ب  وموقعیت منطقه در ایران -الف  موقعیت محل آزمایش-1شکل 
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   و بحثتایجن
هـاي   هـا اخـتالف   ن داد کـه در بـین عرصـه       والیس نشا   آزمون کراسکال  :)1383سال  (نتایج سال اول    

 نتایج این آزمون آماري نشان داد کـه در سـال   ).3جدول ( نداشت  درصد وجود  5داري در سطح      معنی
داري در سطح یـک در هـزار    هاي معنی رسوب و شاهد تفاوت   ،آخر اجراي آزمایش در بین سه عرصه      

تالف دهنـده اخـ    و شاهد نیـز نـشان    مقایسه دوگانه بین عرصه پخش سیالب     ). 4جدول  (وجود داشت   
حـسب   مقـادیر نفوذپـذیري خـاك بـر    ). 5جـدول  ( بود tاساس آزمون   نفوذپذیري در این دو محل بر     

میانگین نفوذپذیري پایه .  نشان داده شده است7 و 6 هاي ولمتر در ساعت در عرصه اول در جد        سانتی
همچنـین  . متر در ساعت بـود      سانتی 68/15 و   84/14،  81/13ترتیب   هاي اول، دوم و سوم به      در عرصه 

در محـل  .  درصـد وجـود نداشـت   5داري در سطح  هاي معنی بین سه عرصه و همچنین شاهد اختالف    
هـا در   مقایسه میـانگین داده ). 7جدول (متر در ساعت بود   سانتی 78/17شاهد میانگین نفوذپذیري پایه     

شکل (ه عرصه نسبت به محل شاهد بود دهنده کاهش نفوذپذیري در هر س ها نشان محل شاهد و عرصه
میـانگین نفوذپـذیري پایـه از       . تر متأثر بود   عرصه سوم در آخرین مرحله سیل دریافت نموده و کم         ). 2

 در ساعت در محل عرصه پخش سیالب متر  سانتی8/14متر در ساعت در محل شاهد به          سانتی 78/17
هاي   آبرفتثر ازأ، کاهش نفوذپذیري خاك متدر بندسارهاي استان خراسان) 1998(کمالی . کاهش یافت

متر در سـاعت    سانتی27/2متر در ساعت به   سانتی7/5طور متوسط از   ه متفاوت را ب   نهشته شده با منشأ   
دالیل کاهش نفوذپذیري افزایش نسبت درصد سـیلت و رس خـاك در عرصـه پخـش                 . گزارش نمود 

) 1995(خش سیالب توسط بـصیرپور   اثر پهمچنین کاهش نفوذپذیري در. سیالب نسبت به شاهد بود   
. در سطح خاك بیـان کردنـد  را ورود رس و سیلت  گزارش شد و علت آن  ) 2004(اسکوئی    سکوتی و

ش سـیالب  گزارش کـرد کـه در اثـر پخـش سـیالب در ایـستگاه پخـ          ) 2001(، اسدیان   طی پژوهشی 
)  درصـد 6 و 9، 11(ترتیـب   ، درصد سیلت و رس خـاك بـه       کبوترآهنگ همدان، مقادیر سدیم محلول    
متر بر ساعت   سانتی9/1متر در ساعت در شاهد به   سانتی25/2افزایش یافت اما میانگین نفوذپذیري از   

  .ر عرصه پخش سیالب کاهش نشان دادد
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  . براي اختالف بین سه عرصه آزمایشیلیسنتایج آزمون کراسکال وا -3جدول 
 ها بین سال 1386 1383 سال /هاي آماري ویژگی
  31/0  09/3 24/0  مربع کاي

  86/0  21/0 89/0 احتمال
  

  .هاي اجراي آزمایش  براي اختالف بین محل نتایج آزمون کراسکال والیس-4جدول 
  1386 1386  1383  سال

  **)ها، شاهد و رسوب مقایسه عرصه(  *)ها و رسوب عرصهمقایسه (  )مقایسه سه عرصه و شاهد( هاي آماري ویژگی
  86/19  38/16 59/1 مربع کاي

  001/0  001/0 66/0 احتمال
  .اند میانگین هر عرصه، شاهد و محل رسوب با هم مقایسه شده** اند و  میانگین هر عرصه و محل رسوب با هم مقایسه شده* 

  
  .براي مقایسه بین عرصه پخش سیالب و شاهد t نتایج آزمون -5جدول 

 انحراف معیار میانگین  ارزش t احتمال
  اريهاي آم ویژگی

 موقعیت
  1383سال 

 70/1  103/0 عرصه پخش سیالب 48/3 12/14
 شاهد 66/3 78/17

 1386سال 
 99/4 01/0 عرصه پخش سیالب 21/1 56/13
 شاهد 19/3 95/17

  

 
  

  .هاي اول، دوم، سوم و محل شاهد  مقایسه میانگین نفوذپذیري پایه در عرصه-2شکل 
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  .متر در ساعت در شاهد سال اول حسب سانتی اك بر مقادیر نفوذپذیري خ-7 لجدو
 3 2 1 شماره تکرار

 36/16 83/14 41/15 08/15 09/17  35/15 83/22 55/19 65/23  نفوذ پایه

 52/15 82/15 00/22 نفوذپذیري

  میانگین نفوذپذیري عرصه
 پخش سیالب شاهد

78/17 

  
ها  نشان داد که در حالت کلی بین عرصه Kruskal-Wallis آزمون  :)1386(  آخر سالنتایج مربوط به    
میـانگین نفوذپـذیري پایــه در   ). 4جــدول ( درصــد وجـود نداشـت   5داري در سـطح   اخـتالف معنـی  

همچنین ایـن   . متر در ساعت بود     سانتی 08/14 و   11/13 ،50/13ترتیب    هاي اول، دوم و سوم به      عرصه
دار وجود داشـت    درصد اختالف معنی 5سه عرصه و همچنین شاهد در سطح        آزمون نشان داد که بین      

داري وجـود نداشـت    عرصـه آزمایـشی اخـتالف معنـی    آزمون آماري نشان داد که بین سه ). 4جدول  (
  .گردد  می عرصه پخش سیالب نسبت به شاهد بربنابراین این تفاوت به). 4جدول (
 

  
  

  )متر در ساعت بر حسب سانتی(مقایسه میانگین نفوذپذیري پایه  -3شکل 
 .)1386 =سال آخر (هاي اول، دوم، سوم و محل شاهد عرصه در
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  .متر در ساعت در شاهد سال آخر حسب سانتی مقادیر نفوذپذیري خاك بر -9جدول 
 3 2 1 شماره تکرار

 70/20 93/20 07/18 31/12 98/13 86/16 75/20 14/18 91/19  نفوذ پایه

 97/19 27/14 60/19 نفوذپذیري

  پذیري عرصهمیانگین نفوذ
 پخش سیالب شاهد

95/17 

  
عرصه پخش سیالب بـا شـاهد   مشخص شد که اختالف نفوذپذیري پایه بین      t با استفاده از آزمون   

متر در سـاعت و    سانتی95/17میانگین نفوذپذیري پایه در محل شاهد    . دار بود   درصد معنی  1در سطح   
نفوذپذیري در اثر  کاهشدهنده   ه نشان متر در ساعت بود ک      سانتی 56/13در محل عرصه پخش سیالب      

 و 11/13، 50/13ترتیـب   هاي اول، دوم و سوم به عرصهمیانگین نفوذپذیري پایه در . بودپخش سیالب   
متـر    سـانتی 63/6 )عرصهدست هر  در پایین (هاي تجمع رسوب متر در ساعت و در محل      سانتی 08/14

هـاي موجـود بـین     تفـاوت ا، این تفاوت ناشی از ه عرصه اختالف بین نبا توجه به نبود . در ساعت بود  
همچنین تفاوت  . )8جدول   (هاي تجمع رسوب بود    عرصه پخش سیالب پخش سیالب نسبت به محل       

  .دار بود  درصد معنی1هاي تجمع رسوب نیز در سطح  ، شاهد و محلعرصهبین سه 
اجراي آزمـایش اخـتالف     هاي   نشان داد که در بین سال      Kruskal-Wallis آزمون   :ها مقایسه بین سال  

میانگین نفوذپذیري پایه در سـال اول و آخـر      ). 3جدول  ( درصد وجود نداشت     5داري در سطح      معنی
ها نشان داد که  گیري اندازه. متر در ساعت در عرصه پخش سیالب بود        سانتی 56/13 و   78/14ترتیب   به

) 1383-86(هـاي اجـرا    سـال همچنـین در طـی   . هشی وجود داشت هاي آزمایش روند کا    در طی سال  
 و 84/14ترتیـب    ، در عرصـه دوم بـه      50/13 و   81/13ترتیـب    نفوذپذیري پایه در عرصه اول و آخر به       

نیـز  ) 2004(محمـدي  . متـر در سـاعت بـود     سانتی08/14 و 68/15ترتیب   و در عرصه سوم به   11/13
 بافت خاك لومی  باش سیالب در سر شاخه حوضه سفیدرود   گزارش کرد که در اثر اجراي سیستم پخ       

در استان کردستان، نفوذپذیري در عرصه پخش سیالب در سال سوم نسبت به سال اول اجراي طـرح،      
  .کاهش یافت
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، ذرات ورودي دهلران جوان بودن عرصه پخش سیالب لت کلی نتایج نشان داد که بر خالفدر حا
در حال تأثیرگـذاري بـر   تدریج  به 10 در جدول رس و سیلت نشان داده شده (به عرصه پخش سیالب   
بـا  .  کاهش نفوذپذیري مـشهود بـود      ،هاي متأثر از رسوب    که در محل   طوري هب. روند نفوذپذیري هستند  

رود کـه تغییراتـی در    ورود حجم عظیمی از سیالب که همراه با مواد معلـق همـراه اسـت انتظـار مـی                  
نتایج این پژوهش نـشان داد  . )11 و 10 هاي جدول (ددست آی   ی خاك به  یاي فیزیکی و شیمیا   ه ویژگی

 0-25عمـق  (ی و بافـت الیـه سـطحی       یطور عمده در مورد خصوصیات شیمیا      ه ب که تغییرات یاد شده   
که تفاوت بافت  طوري هب. )11جدول   (هاي متأثر از رسوب بوده است      خصوص در محل   هب) متري  سانتی

. ي آزمایـشی مـشاهده شـد   هـا  محـل سوب در الیه سطحی نسبت به سـایر   هاي متأثر از ر    تنها در محل  
در ) maoL(در شـاهد و عرصـه بـه لـوم     () Loamy Sand(شن لـومی  که از کالس بافت از  طوري هب

 کـاهش  ،در اسـتهبان ) 1996(افـضل    کوهیـان هـاي  براسـاس مـشاهده  . هاي متأثر از رسوب رسید    محل
مـالی و  ک. گـردد  بـر مـی  ورود سـیلت و رس  چـون   نفوذپذیري در اثر پخش سیالب بـه عـواملی هـم       

 ثر ازـأ انجام شده در زمینه تغییرات خصوصیات خاك متهاي ضمن مرور پژوهش) 2005(خدري  عرب
 فوذپـذیري را افـزایش نـسبت   ن دالیـل کـاهش   گـران  پژوهش تر اند که بیش پخش سیالب، مطرح کرده  

  .ندا  ذکر نموده و رس خاكسیلتدرصد 
  

  .)1383سال ( آزمایشی هاي هاي فیزیکی خاك در محل میانگین ویژگی -10جدول 
  ریزه درصد سنگ  بافت  درصد رس  درصد سیلت  درصد شن

  محل
1D 2D 3D 1D 2D 3D  1D 2D 3D 1D 2D 3D 1D 2D 3D 

 LS  LS  S  3/76 2/79 81 3/3 4 2/4 10 3/10 2/13 7/86 7/85 7/82 عرصه اول

 LS LS S 8/75 79 2/81 3/4 2/4 5 2/9 3/10 7/13 5/86 5/85 3/81 عرصه دوم

 LS LS S 5/77 7/80 8/82 5 3/4 4 8/7 9/9 7/12 2/87 8/85 3/83 عرصه سوم

 LS LS S 5/76 6/79 7/81 2/4 2/4 4/4 9 10 2/13 8/86 7/85 4/82 کل عرصه

 L LS S 2/65 9/77 3/80 3/4 6/6 3/15 5/9 6/9 3/41 2/86 9/83 4/43 گذاري رسوب

 LS LS S 78 8/80 83 5/3 7/4 2/4 5/8 4/8 8/9 88 9/86 86 شاهد

1D 3 تاD متري،   سانتی50-75 و 25-50، 0-25هاي  ترتیب عمق بهLS =وشن لومی  L =لومی.  
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  .)1383سال (دایت الکتریکی و نسبت جذب سدیمی هاي قابلیت ه میانگین ویژگی -11جدول 
  نسبت جذب سدیمی  )زیمنس بر متر دسی( قابلیت هدایت الکتریکی

  محل
1D 2D 3D 

  
1D 2D 3D 

  28/0  32/0  28/0    31/0  38/0  43/0  اولعرصه
  20/0  28/0  30/0    34/0  37/0  45/0  دومعرصه
  22/0  28/0  29/0    33/0  0//38  45/0  سومعرصه

  23/0  29/0  29/0    33/0  38/0  44/0 کل عرصه
  27/0  31/0  29/0    34/0  42/0  57/0 گذاري رسوب
  26/0  27/0  30/0    30/0  32/0  39/0 شاهد

1D 3 تاD متري  سانتی50-75 و 25-50، 0-25هاي  ترتیب عمق به.  
  

  گیري نتیجه
جـدول   (بـود هاي متأثر از رسـوب   رس و سیلت در محلکاهش نفوذپذیري ناشی از تجمع ذرات      

 درصـد  3/15 درصد در محل شاهد بـه  2/4متري از     سانتی 0-25که مقدار رس در عمق       طوري به). 10
 3/41 درصد در شاهد بـه  8/9 از ،در این عمقنیز ن مقدار سیلت   همچنی. گذاري رسید  در محل رسوب  

سیلت و شـن خـاك در محـل        مشاهده تغییر ترکیب ذرات رس،       .گذاري رسید  درصد در محل رسوب   
ــه شــاهد گــذاري  رســوب ــا) 10جــدول (نــسبت ب ) 4شــکل ( تغییــرات نفوذپــذیري و مقایــسه آن ب
  .نفوذپذیري استکننده رابطه عکس بین تغییرات رس و سیلت با  مشخص

ی نفوذپذیري یمدت کاهش مقادیر جز هر چند با توجه به نفوذپذیري زیاد در محل شاهد، در کوتاه       
وري از زمـین    افـزایش بهـره  هاي مهم خاك بـراي     اثر منفی بر عملکرد سامانه پخش سیالب و ویژگی        

ز کاهش سرعت سـیالب  متأثر ا(دست عرصه  ین توجه به نهشته شدن رسوبات در پاینداشته باشد اما با  
 عرصه، بـا ایجـاد بنـدها یـا          دست هر   یندلیل افزایش ذرات ریز در پای      شود به  پیشنهاد می ) و سکون آن  

د نمود تـا  هاي باالدست ایجا شخم در طول عرصه شرایط را براي ساکن شدن سیالب ورودي در محل    
  دهلـران بـر خـالف      در عرصه پخـش سـیالب     . یکنواخت رسوب ایجاد نگردد   در نتیجه آن توزیع غیر    

گیـري آن، شـرایط     سال از عمـر آب 10شود که پس از گذشت بیش از   کاهش نفوذپذیري مالحظه می   
امـروزه در  . یـابی مناسـب بـراي پخـش سـیالب اسـت       کننده نیست و دلیل آن مکان    نفوذپذیري نگران 

شــرایطی کــه افــزایش ذرات رس و ســیلت منجــر بــه کــاهش نفوذپــذیري شــده باشــد از ترکیبــات  
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علت پخشیدگی باعث کاهش نفوذپذیري شده باشد از گچ براي افـزایش    ه و اگر سدیم ب    1اکریالمید پلی
منظـور   در هـر صـورت بـه   ). 2006آجوا و تـروت،  (شود  عبارتی تعدیل آن استفاده می هنفوذپذیري و ب  

هـاي مکـرر    تر، از طریق شخم ینیهاي پا استفاده بهینه از رسوبات پخش یا اختالط الیه رسوب با عمق        
  .شود توصیه می

  

  
  

  .هاي آزمایشی تغییرات نفوذپذیري در محل) ب و هاي آزمایشی تغییرات شن، سیلت و رس در محل) الف -4شکل 
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Abstract1 

This research was carried out to detect the soil infiltration variability as affected 
by flood spreading in area of 420000 m2 in southern Dehloran during 2004-2007. 
The studied soil has no profile development and was classified as Entisols. Mean 
annual precipitation was 235.2 mm. After selection of experimental area and 
control, infiltration determinations by Kostiakov method were done (from 9 points 
with 3 replications) in each band as 1400 length and 300 widths. Decrease of water 
level in central core was determined in time intervals of 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20,  
25 and 30 minutes with three replications. Data were analyzed by t-test and  
non-parametric test of Kruskal Wallis by using SPSS and MSTAT software. In the 
last year (2007), results indicated that between bands and control sites, there were 
significant differences (in 5% level). Also base infiltrations in control and flood 
spreading places were 18.0 cm.hr-1 and 13.6 cm.hr-1, respectively. This was 
indicated that infiltration has reduced trend as affected by flood spreading. In first, 
second and third bands in comparison with control, there were 21%, 23.1% and 
17.4% decrease in soil infiltration. Correlation matrix of parameters indicated that 
between physical and chemical properties, there were stronger relations between 
infiltration and soil particle size (sand, silt and clay) than other soil characteristics. 
SAR and EC did not have any effect on soil infiltration rates because of low 
amounts of those. So, decrease of soil infiltration was due to increase of clay and 
silt amounts. 
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