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خصوصیات فیزیکی خاكبرپخش سیالب ریتأث
)استان مرکزي،پخش سیالب دلیجان: مطالعه موردي(

4و شعبانعلی غالمی3مهدي وفاخواه، 2مهدي باقري، 1جواديمحمدرضا 

چکیده
ناشی از سـیالب بـه   يهاخسارتبت مورد نیاز رشد گیاه و کاهش وکاربرد سیالب براي جبران کمبود رط

ـ ،پخش سیالبيهاستمیسبا استفاده از .پذیر استاشکال مختلف امکان فصـلی در اراضـی   يهـا البیس
پوشش گیاهی و خاك این منـاطق  ،روي آب زیرزمینیرااثرات مختلفی،مستعد گسترش یافته و در نتیجه

،مرکـزي در استانگیري تغییرات خاك در ایستگاه پخش سیالب دلیجانمنظور اندازههب.گذارندیمبرجاي 
دپخـش سـیالب انجـام نشـده بـو     هـا آنی کـه در و منـاطق ) عنوان عرصـه پخـش  هب(هفت کانال پخش 

به سه قسمت مساوي تقسیم شد و در مرکـز  عرصه پخشهرسپس . نتخاب گردیدا) دعنوان عرصه شاههب(
از طـور همین.خاك گرفته شدمتري سانتی50تا 25و 25تا صفرهر قسمت یک نمونه ترکیبی از دو عمق 

،هاي مضاعف به همـین روش با استفاده از استوانهدر ادامه.هاي ترکیبی اخذ گردیدنمونهزنیعرصه شاهد
بـه طـور  نتـایج نشـان داد کـه پخـش سـیالب     . انجام گردیدبرداري جهت تعیین مقدار نفوذپذیرينمونه
چنـین از نظـر مقـدار    هم.گردیدنفوذپذیري و وزن مخصوص ظاهري،مقدار شنکاهشموجبداريمعنی

.شدپخش مشاهدهعرصهداري در افزایش معنی،اشباعدرصد رطوبتسیلت و ،رس

، استان مرکزيخاكپخش سیالب دلیجان، خصوصیات فیزیکی:هاي کلیديواژه

مقدمه
رشد سریع جمعیت، افزایش روز افزون نیاز 

،غـذایی، تخریـب منـابع آب و خـاك    به مـواد  
محیط زیست و روند رو به افزایش نیاز جوامـع  

صـنعت از  هايیازمندينبه مواد خام براي رفع 
اسـتراتژي کلـی   وجود یـک یک سو و ضرورت

ینتـأم يهاطرحبراي مشارکت عموم مردم در 

در مختلـف منجر به اهمیتآب از سوي دیگر
ارتباط با استفاده بهینـه از منـابع آب و خـاك    

ینتـأم بی شک براي نیل به اهداف .استشده
ــا اجــراي سیاســت حــداکثر  از يوربهــرهآب ب

نیازمنــد ،موجــود و قابــل استحصــاليهــاآب
هـاي متناسـب   کار بستن شیوههجویی و ببهره

با شرایط زمان و مکان بـا تاکیـد بـر مشـارکت     

)m_javadi@iaunour.ac.ir: نویسنده مسوول(،آزاد اسالمی واحد نوردانشگاه ،استادیار-1
دانشگاه آزاد اسالمی واحد نور،دانش آموخته کارشناسی ارشد و استادیار-4و 2

تربیت مدرسدانشگاه دانشکده منابع طبیعی ،دانشیار-3
11/11/91: تاریخ پذیرش27/10/90:تاریخ دریافت

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jw

m
r.

sa
nr

u.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             1 / 11

https://jwmr.sanru.ac.ir/article-1-369-fa.html


120............. .....................................................................................................................................................خصوصیات فیزیکی خاكبرپخش سیالب ریتأث

هاي کارآمـد بـا دیرپـایی    شیوهمردم و پایداري 
.)7(تمطلوب اس

ــه    ــک ک ــه خش ــک و نیم ــاطق خش در من
ضمن ناچیز بودن از پـراکنش  يجوهايیزشر

بهـره بـرداري از   ،نامتناسب برخـوردار هسـتند  
کلید حل مسـائل کـم آبـی قلمـداد     هایالبس

ــ ــودیمـ ــاطقدر .شـ ــن منـ ــ،ایـ ــل هبـ دلیـ
رویـه از منـابع آب زیرزمینـی    بـرداري بـی  بهره

ب برداشـت  آهمراه با عدم جایگزینی طبیعـی  
مبحـث نـوین و   باعـث شـده اسـت کـه    ،شـده 

داراي اهمیـت ویــژه اي  کارآمـد آبخـوان داري   
ــد  ــه.)11(باشـ ــورت  بـ ــه در صـ ــوري کـ طـ
کار بسـتن  ه گذاري در سطح ملی و با بسرمایه

مهـار برداري از سیالب در قالب هاي بهرهشیوه
هـاي خشـک و بـه    عرصـه يبر احیا،هایالبس

ظاهر بیابانی در قالب احیاء و توسعه کشاورزي، 
و مراتعهاجنگلپایداري تولید، احیاء و توسعه 

افـزوده خواهـد شـد   ،بازسازي محیط زیستو
هـاي پخـش   اجراي پـروژه در این زمینه.)14(

ــابع   ــزایش من ــه منظــور اف يهــاآبســیالب ب
ــاك در    ــوذ آب در خ ــق نف ــی از طری زیرزمین

و کنتـرل  هـا یلسجلوگیري از خطرات مخرب 
رطوبـت  حفظو افزایش پوشش گیاهی و هاآن

هاي سـطحی خـاك بـه منظـور تولیـد      در الیه
و یهــاي کشــاورزي و منــابع طبیعــفــرآورده

کنتــــرل فرســــایش خــــاك چنــــین هــــم
. )8(دباشمی

ــه  ــدوداز جمل ــايیتمح ــده  ه ــد کنن تهدی
کاهش تدریجی میـزان نفـوذ   ،هاپروژهگونهینا

به دلیـل مسـدود   عمدتاًکه آب در خاك است
شدن منافذ خاك در اثـر ذرات ریـز و معلقـی   

و در عرصـه  شدهاست که توسط سیالب حمل 

به طـور کلـی،   . )11(دشویممورد نظر پخش 
عوامل زیادي در سـرعت نفـوذ آب بـه داخـل     

از جملـه ایـن عوامـل    .دنباشـ مـی ر خاك مـؤث 
به بافت، ساختمان، رطوبت اولیه، مواد توانیم

آلی خاك و خصوصیات شیمیایی آب و خـاك  
بافت خاك که تشکیل دهنـده  . )4(اشاره نمود

است در تخلخل خاك مؤثر است و ذرات خاك 
قدر ذرات تشکیل دهنده ساختمان خاك چهر 

تربزرگفضاي خالی بین ذرات ،شدباتردرشت
اسـت یشـتر ببوده و قابلیت نفوذ آب در خاك 

ذرات رس همراه با سیالب در فضاي غالباً.)2(
قرار گرفتـه  تردرشتخالی و خلل و فرج ذرات 

و موجبـــات کـــاهش نفوذپـــذیري را فـــراهم 
ــ ــین. ســازدیم ــک همچن ســاختمان خــاك ی

کـه در  در حال تغییر می باشـد دائماًمشخصه 
و اتاثر تغییر شرایط محیطی، فعالیت موجـود 

تغییـر  و کارکشت انجام و داخل خاك بهنفوذ
بـا اثـر عملیـات پخـش     ارتباطدر.)3(کندیم

سیالب روي خصوصیات فیزیکی خاك منـاطق  
، تاکنون مطالعات بسـیاري صـورت   یرتأثتحت 

بـه  ) 10(و همکـاران  یرتیحیـا ک.گرفته اسـت 
در تغییـر برخـی   هـا نشسـت نقش تـه  یبررس

فیزیکــی و شــیمیایی اراضــی در هــايیژگــیو
. شبکه پخش سیالب موغار اردستان پرداختنـد 

که طـی چهـار نوبـت آبگیـري     نتایج نشان داد
يهـا نشسـت تههزار تن یکصدنوارها، بیش از 

، بـه طـور متوسـط    سیلتذرات مدتاًع(ریزدانه 
در نوارهاي متفاوت پخش سـیالب  ) درصد55

متـر  سـانتی 91عمق رسوب از . گردیدانباشته
متـر در نـوار پـنجم    سـانتی 11در نوار اول بـه  

مقدار شن از نـوار اول تـا پـنجم    . افزایش یافت
هـا نشسـت مقـدار رس تـه   در مقابلکاهش و 
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عرضه پخش نسبت به يهاخاك. یافتافزایش
نهشته شده داراي مقدار به مراتـب  يهارسوب

و از سـیلت تـري یینپاشن و مقدار بیشتري از
ورودي بـه  يهـا رسوبکهیحالدر. ندبودرس 
پخش فاقـد مشـکل شـوري و قلیائیـت     عرصه
شور و یداًشدشاهد عرصه يهاخاكامااندبوده

ــایی  ــدقلی ــا   . بودن ــه ب ــالوه در مقایس ــه ع ب
، شـاهد عرصـه يهـا خـاك حاصلخیزي پـایین  

پخش از مواد عرصهنهشته شده در يهارسوب
آلی، ازت کل و پتاسیم قابـل جـذب بیشـتري    

، آزمایش تعیـین  وجوداینبا ،اندبرخوردار بوده
نوارهـا  یـري گرسـوب شدت نفوذ نشان داد که 

متـر  سـانتی 11ضخامتنوار پنجم به در یحت
باعث کاهش بسیار شدید در ظرفیت نفـوذ آب 

).10(ستشده ا
در سیستم پخش یقیدر تحق) 15(ر رنگ آو

بیانسیالب جاجرم از توابع شهرستان بجنورد 
پخش سیالب روي نسبت شن، نسبت نمود که

بـی کربنـات، کلسـیم،    مقدار مـواد آلـی،  ،رس
ت جـذب سـدیم و   بمنیزیم، کلـر، سـدیم، نسـ   

داري را نشـان  هدایت الکتریکی اختالف معنـی 
بـه جـز شـن کـه کـاهش      کهطوريهب.دادند

.افزایش نشان دادندسایر خصوصیات یافته، 
یدر بررس) 18(سکوتی اسکویی و همکاران 

پخش سـیالب بـر خصوصـیات خـاك در     یرتأث
تیمارهـاي  از آبخوان پلدشت، آذربایجان غربـی  

ــاهعرصــه  ــدون (دش ــاطق ب ــأثمن پخــش یرت
باالدسـت  وباالدست با نهـال مناطق ، )سیالب

دســت بــا نهــال و پــایینمنــاطق ، بـدون نهــال 
نتـایج  .اسـتفاده کردنـد  دست بدون نهال پایین

داري تفاوت معنـی ،نشان داد که در کل عرصه
و شـده  بین برخی از خصوصیات خاك حاصـل  

افــزایش و درصــد شــن و درصــد درصــد رس، 
.یافتندکاهش ت سیل

در منطقه پخش )19(ن سلیمانی و همکارا
سیالب دشت موسیان ایالم بـه ارزیـابی اثـرات    
سیستم پخش سـیالب بـر برخـی خصوصـیات     
فیزیکی خـاك پرداختنـد و بیـان نمودنـد کـه      

9/10و 2/84ازسیلت به ترتیـب مقدار شن و 
درصد6/14و7/79درصد در منطقه شاهد به 

ــه پخـــش  ــن  در منطقـ ــوده و ایـ ــر نمـ تغییـ
بـه  9/22درصد رس از تغییر اما بودهدارمعنی

.دار نبوده استمعنی،درصد5/24
در مطالعه خـود  ) 17(نشریعتی و همکارا

خصوصـیات  پخش سیالب بـر ریتأثبه بررسی 
ــان   فیزیکــی خــاك در ایســتگاه قومشــه دامغ

مرحلـه  5پرداختند و بیان نمودند که در طـی  
برابـر  6/9مقدار نفوذپذیري حدود ،گیريسیل

در منطقــه پخــش نســبت بــه منــاطق شــاهد  
همچنـین درصـد شـن در    . کاهش یافته اسـت 

عرصه پخش سیالب نسبت به عرصه شاهد بـه  
برابر کاهش و درصد سیلت و رس به دو میزان 

.تمیزان دو برابر افزایش یافته اس
بطور کلی بررسی مطالعـات در ایـن رابطـه    

يگذارپخش سیالب و رسوبدهد که نشان می
در سطح خاك با توجـه بـه کیفیـت و کمیـت     

توانـد یمشوند،یامالح که توسط سیل حمل م
ایـن تغییـرات   . موجب تغییراتی در خاك گردد

شـامل طیـف وسـیعی از خصوصـیات     تواندیم
. )9(خاك در سطح و عمق خاك باشد
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هاروشو مواد
منطقه مورد مطالعه

در زمینی به پخش سیالب دلیجانمنطقه 
هکتار در شمال شرقی دلیجان 1000وسعت 

. )1شکل(واقع شده استدر استان مرکزي 
از طرف شمال به سیستم پخش سیالب این 

رودخانه ازنا و از طرف غرب به مزارع نشت 
محمد آباد الوند و از جنوب به مزرعه -آباد

نراق و از طرف شرق - صدر آباد و جاده دلیجان
محمد آباد محدود روستايکارد و يهاکوهبه 

در مذکورپخش سیالبسیستم .شودیم
دويهاآبدشتی واقع شده است که هرز

حوزه. شودیموارد آن دستباالآبخیزحوزه
که مربعکیلومتر68نراق به وسعت آبخیز

آبخیزحوزهوشودیمآنطور مستقیم وارد هب
کیلومتر مربع که 154رودخانه ازنا به وسعت 

آب این رودخانه توسط یک بند انحرافی و هرز
بند انحرافی . شودمیآنآب وارد کانال انتقال 

بر رودخانه ازنا ازنا در جنوب مزرعه هندا
.احداث شده است

در طول هر یک از قطعات سه گانهCوA،Bنقاطسیستم پخش سیالب دلیجان در ایران و استان مرکزي- 1شکل 
.دهندکانال پخش را نشان می

مرکزي قرار دارد دشت دلیجان که در ایران 
متر از سطح دریا 1500داراي ارتفاع متوسط 

180میزان متوسط بارندگی آن حدود . است

متر از دوو میزان تبخیر ساالنه حدود متریلیم
آب کشاورزي .باشدیسطح تشتک تبخیر م

از چندین رشته قنات و چندین این دشت
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کیلومتر مربع که 154رودخانه ازنا به وسعت 

آب این رودخانه توسط یک بند انحرافی و هرز
بند انحرافی . شودمیآنآب وارد کانال انتقال 

بر رودخانه ازنا ازنا در جنوب مزرعه هندا
.احداث شده است

در طول هر یک از قطعات سه گانهCوA،Bنقاطسیستم پخش سیالب دلیجان در ایران و استان مرکزي- 1شکل 
.دهندکانال پخش را نشان می

مرکزي قرار دارد دشت دلیجان که در ایران 
متر از سطح دریا 1500داراي ارتفاع متوسط 

180میزان متوسط بارندگی آن حدود . است

متر از دوو میزان تبخیر ساالنه حدود متریلیم
آب کشاورزي .باشدیسطح تشتک تبخیر م

از چندین رشته قنات و چندین این دشت
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هاروشو مواد
منطقه مورد مطالعه

در زمینی به پخش سیالب دلیجانمنطقه 
هکتار در شمال شرقی دلیجان 1000وسعت 

. )1شکل(واقع شده استدر استان مرکزي 
از طرف شمال به سیستم پخش سیالب این 

رودخانه ازنا و از طرف غرب به مزارع نشت 
محمد آباد الوند و از جنوب به مزرعه -آباد

نراق و از طرف شرق - صدر آباد و جاده دلیجان
محمد آباد محدود روستايکارد و يهاکوهبه 

در مذکورپخش سیالبسیستم .شودیم
دويهاآبدشتی واقع شده است که هرز

حوزه. شودیموارد آن دستباالآبخیزحوزه
که مربعکیلومتر68نراق به وسعت آبخیز

آبخیزحوزهوشودیمآنطور مستقیم وارد هب
کیلومتر مربع که 154رودخانه ازنا به وسعت 

آب این رودخانه توسط یک بند انحرافی و هرز
بند انحرافی . شودمیآنآب وارد کانال انتقال 

بر رودخانه ازنا ازنا در جنوب مزرعه هندا
.احداث شده است

در طول هر یک از قطعات سه گانهCوA،Bنقاطسیستم پخش سیالب دلیجان در ایران و استان مرکزي- 1شکل 
.دهندکانال پخش را نشان می

مرکزي قرار دارد دشت دلیجان که در ایران 
متر از سطح دریا 1500داراي ارتفاع متوسط 

180میزان متوسط بارندگی آن حدود . است

متر از دوو میزان تبخیر ساالنه حدود متریلیم
آب کشاورزي .باشدیسطح تشتک تبخیر م

از چندین رشته قنات و چندین این دشت
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متوسط . شودمینیحلقه چاه نیمه عمیق تأم
لیتر در ثانیه 25ها حدود قناتیدهآب
علت کویري بودن دشت دلیجان و ه ب.باشدمی

که کلیه بارندگی ساالنه فقط در دلیل اینه ب
، ارزش آب کشاورزي باردیماه از سال مچهار

این امر از . استدر این منطقه بسیار زیاد 
جمله علل احداث سیستم پخش سیالب 

تا بتوان به باشدیمدر این منطقه دلیجان 
بیشتر آب از طریق تغذیه مصنوعی نیتأم

یافت هاي آب زیرزمینی دشت دست سفره
).بوده است1370احداث این پروژه در دهه (

تحقیقروش
جهت عرصه پخش هفت از تمام در ابتدا

طول با توجه به آنکه. شداستفادهبرداري نمونه
ه متر بود2000حدوداً عرصه پخشهر تقریبی

را به سه قسمت عرصه پخشهر است، ابتدا
میانه هر قسمت سپستقسیم کرده و مساوي 

انتخاب نموده و بردارينمونهعنوان محل به را 
جهت تعیین خصوصیات فیزیکی بردارينمونه

عنوان عرصه پخش بهق مناطخاك از بین این
پخش سیالب ریتأثناطقی که تحت مسیالب و

.عنوان عرصه شاهد صورت گرفتهباندنبوده
، از خاكبرداريدر این تحقیق جهت نمونه

و در وسط عرصه پخشحفر پروفیل در هر 
و با سه هایک از عرصههر گانه سهاتقطع

يهامحلدر کنار .تکرار انجام گرفت
مقدار گیرياندازهبرداري اقدام بهنمونه

هاي خاك با استفاده از استوانهنفوذپذیري 
،1،2در فواصل زمانی مقدار نفوذ.شدفمضاع

دقیقه تا ثابت 120و4،6،10،20،30،60
.)13(شدشدن سرعت نفوذ ثبت

اقدام به حفر ،ابتدا در نقاط تعیین شده
50ن منظور پروفیلی به عمق یبد.شدپروفیل
شد،متر حفر سانتی50×50متر با ابعاد سانتی

50تا 25و 25تاصفر عمق دواز سپس 
از خاك صورت بردارينمونهمتري، سانتی
در هر محل حدود یک کیلوگرم نمونه .گرفت

نمونه ترکیبی . آوري شدترکیبی از خاك جمع
نمونه خاك منفرد که سه نمونه در چهاراز 

مثلث و یک نمونه در مرکز مثلث به سأر
،قرار داشتهانمونهمتري از سایر دوفاصله 

هاي خاك تهیه نمونهسپس.انجام پذیرفت
شده براي انجام آزمایشات به آزمایشگاه

در این پژوهش .شدندارسالیشناسخاك
، درصد رسخاك شاملفیزیکیپارامترهاي 

رطوبت اشباع،درصددرصد شن،، یلتدرصد س
نفوذپذیريمقدار و وزن مخصوص ظاهري

. قرار گرفته استگیريندازهامورد 
خاك مقایسه تغییرات فیزیکیبه منظور 

يگیرمنطقه پخش سیالب در اثر سیلرد
SPSSافزار زمون آنالیز واریانس در نرمآ

مقایسه خصوصیاتهمچنین. استفاده گردید
شاهد با کمک عرصهپخش با عرصهخاك 
صورت SPSSافزار در نرمStudent-tآزمون 
. پذیرفت

و بحثنتایج
بافت خاك

بافت خاك منطقه در اثر کهنتایج نشان داد
شده که ترینسنگ،ترسیب رسوبات سیالب

از شیب توپوگرافیدر جهت امراین 
به ) در باال دست(یابتدایهاي پخشعرصه
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5سطحدر مورد رس در ییانتهايهاعرصه
تغییرات. دهدیمنشان دار معنیکاهشدرصد
عرصهو شن در مقایسه باسیلترس، درصد

در سطحStudent-tشاهد بر اساس آزمون
.)2و 1جداول(استبودهداریک درصد معنی

هاي آماريو تحلیلنتایج حاصل از تجزیه
دهنده این است که مقدار همچنین نشان

که این عرصه پخش افزایش یافته استسیلت
يمترسانتی25تا 0عمق افزایش بیشتر در 

داریک درصد معنیسطحدر کهمشاهده شده
يهاعرصهدر رس همچنین مقدار.باشدیم

سیالب افزایش یافته استدر اثر پخشپخش
با توجه به آزمون نیز افزایشمیزانکه این 

دار در سطح یک درصد معنیمقایسه میانگین 
نتایج حاصل از آزمون تجزیه . بوده است

داري دهد که اختالف معنینشان میواریانس 
هاي پخش از نظر درصد بین عرصه5در سطح 

. وجود دارددر عمق سطحی خاكمقدار رس
مشخص شد که با استفاده از آزمون دانکن

هاي در عرصهدر خاك سطحی مقدار رس 
خاك ابتدایی پخش بیشتر از مقدار رس 

.باشدهاي انتهایی پخش میدر عرصهسطحی 
نفوذپذیري

حـاکی از کـاهش   Student-tنتایج آزمون
هاي پخش سـیالب عرصهدر مقدار نفوذپذیري

دار یـک در سطح معنـی نسبت به عرصه شاهد
همچنـین نتـایج   .)1جـدول (باشـد یمدرصد

دهـد  حاصل از آزمون تجزیه واریانس نشان می

هـاي  داري بـین عرصـه  که هیچ اختالف معنـی 
.پخش از نظر مقدار رس وجود ندارد

)SP(رطوبت اشباع 
بینتغییرات رطوبت اشباع در روند

در سطح خاك با پخش سیالب يهاعرصه
واریانس اختالفوتوجه به آزمون آنالیز

که با یک درصد داردسطحدر داريمعنی
Aقطعهتوجه به آزمون دانکن این تغییرات در 

بیشتر )شکل یک(Cو Bقطعاتنسبت به 
منطقه مقدار رطوبت اشباع در ه مقایس. است

پخش با استفاده از آزمونيهاعرصهشاهد و 
test-tیک سطحداري در اختالف معنی،درکل

.نشان داده استرادرصد
مخصوص ظاهريوزن 

دار در تغییر معنیعدمنتایج حاکی از
وزن مخصوص ظاهري در اثر اجراي میزان

25تا 0در عمق ب سیستم پخش سیال
50تا 25ولی در عمق .باشدیميمترسانتی
درصد5سطحمتري مقدار آن در سانتی
همچنین .دهدیمنشان را يدارمعنیکاهش

در بین با استفاده از آزمون آنالیز واریانس 
و A ،B(پخشيهاعرصه در گانهسهقطعات

C(یک درصد راسطحداري در اختالف معنی
توانیممتريسانتی50تا25عمق در 

مقدار وزن که طوريهب.مشاهده نمود
از قطعاتبیشتر Aقطعهمخصوص ظاهري در 

B وCباشدیم.
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متريسانتی0-25در عمقپخش و شاهددر عرصهخاكخصوصیات فیزیکیمقایسه آمارينتایج- 1جدول 
داريسطح  معنیدرجه آزاديtمقدارمیانگینخصوصیات مورد مطالعه

پخششاهد
000/0**11- 772/24254/7مقدار نفوذ

000/0**75/1616/22845/511اشباعرطوبتدرصد
45/149/1093/111ns298/0وزن مخصوص ظاهري

000/0**58/2204/32876/411درصد رس
000/0**91/1295/40989/1211درصد سیلت
000/0**11- 41/6419/2711/21درصد شن

يدارعدم معنی: nsدیک درصدر سطحدار معنی: **

متريسانتی25- 50در عمق پخش و شاهددر عرصهخاكخصوصیات فیزیکیمقایسه آمارينتایج- 2جدول 
داريسطح  معنیدرجه آزاديtمقدارمیانگینخصوصیات مورد مطالعه

پخششاهد
000/0**05/1732/21362/411اشباعرطوبتدرصد

003/0*11- 48/142/1053/3وزن مخصوص ظاهري
259/25646/011ns532/0درصد رس

33/269/27553/511ns452/0درصد سیلت
11ns315/0-6/571/46644/7درصد شن

يدارعدم معنی: nsددرص5دار در سطح معنی: *دیک درصدر سطحمعنی دار : **

مقایسه میانگین بین قطعات براي خصوصیات خاك در عمق سطحیآنالیز واریانس و نتایج- 3جدول 
قطعهنتایج آنالیز واریانسخصوصیات مورد مطالعه

A

قطعه
B

قطعه
C Fداريسطح معنی

288/1ns343/09/253/208/20مقدار نفوذ
569/1ns235/03/213/228/21اشباعرطوبتدرصد

012/0ns697/04/15/15/1وزن مخصوص ظاهري
001/01/313228*212/0درصد رس

720/1ns207/07/37415/43درصد سیلت
437/1ns264/0296/2429درصد شن

يدارعدم معنی: nsددرص5دار در سطح معنی: *دیک درصدر سطحمعنی دار : **

بین قطعات براي خصوصیات خاك در عمق زیر سطحیآنالیز واریانس و مقایسه میانگین نتایج- 4جدول 
قطعهنتایج آنالیز واریانسخصوصیات مورد مطالعه

A

قطعه
B

قطعه
C Fداريسطح معنی

003/03/21217/22*986/13اشباعرطوبتدرصد
001/061/147/142/1*432/10وزن مخصوص ظاهري

231/2ns136/04/252628/26درصد رس
004/07/29264/27*803/1درصد سیلت
696/2ns095/0431/461/44درصد شن

يدارعدم معنی: nsددرص5دار در سطح معنی: *دیک درصدر سطحمعنی دار : **
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که بیان همانطوردر ارتباط با بافت خاك 
گردید اجراي عملیات پخش سیالب در 

مقدار رس خش منجر به افزایش پيهاعرصه
در عرصه پخش نسبت به عرصه شاهد در 

سنگین تر شدن .سطح یک درصد شده است
بافت خاك در اثر تجمع رسوبات معلق و رس 
توسط محققین دیگري نیز گزارش شده است 

محموديو جوادي،)18(اسکوییکه سکوتی
نتایج حاصل از .باشندیمه از آن جمل) 9(

دهدیمهاي شن نشان تجزیه واریانس نمونه
پخش سیالب هايیستمسکه مقدار شن در 

کاهش یافته که علت اصلی آن مربوط به 
بافت خاك و جنس تشکیالت زمین شناسی

.باشدیم
دهنده این نتایج حاصل از همچنین نشان

عرصه پخش افزایش یلتمقدار ساست که 
تا 0عمق یافته است که این افزایش بیشتر در 

یک سطحو در متر مشاهده شدهسانتی25
به توانیماین امر را .باشدیمدار درصد معنی

از نظر مواد شناسیجنس تشکیالت زمین
آبخیز و بافت خاك حوزه دهنده آنهاتشکیل

که به عرصه هاي مرتبط دانستباال دست
. )4و3ول اجد(اندشدهپخش حمل 

همچنین مقدار رس خاك در اثر پخش 
که این افزایش با سیالب افزایش یافته است

یک سطحتوجه به آزمون مقایسه میانگین در 
همچنین نتایج .بوده استدار درصد معنی

حاصل از آزمون تجزیه واریانس نشان 
5سطحداري در معنیف الکه اختدهدیم

و با پخش وجود دارديهاعرصهدرصد بین 
مقدارکه مشخص شداستفاده از آزمون دانکن 

پخش بیشتر از یابتدایيهاعرصهرس در 

انتهاي سیستم پخش يهاعرصهمقدار رس در 
دلیل این پدیده ).3جدول(سیالب بوده است

به وقوع هايیالبسبه وضعیت توانیمرا 
هایییالبسبطوري کهپیوسته مرتبط دانست 

يهاعرصه توان رسیدن به مکه از نظر حج
انتهایی را نداشته و رسوبات خود را در همان 

و این امر گذارندیمابتدایی برجاي يهاعرصه
گردیده هانآمنجر به افزایش مقدار رس در 

ن همکارامهدیان ومشابه این نتیجه را.است
) 16(شریعت و ) 6(یودرزي و شریعتگ،)12(

.اندآوردهبدست 
نفوذپدیري

بیانگر آن نتایج حاصل از شدت نفوذپذیري 
نسبت به ش مقدار نفوذ در عرصه پخاست که

زیرا به دلیل تجمع باشدیمکمترشاهدعرصه 
قبل از )هاعرصه داخل (ها پشتهآب در پشت 

مقدار مواد معلق ،هایچهدرآب مازاد از ج خرو
بیشتري ته نشست یافته و در کل باعث کاهش 

سطحنفوذپذیري شده است که این کاهش در 
نشان از این امر. باشدیمدار یک درصد معنی

وقوع پیوسته در هبهايیالبسزیاد یرتأث
جهت شیب در . باشدیمپخش عرصه 

پخش با توجه يهاعرصهنیز در کل توپوگرافی
اري در دتغییر معنیواریانسو الیز به آزمون آن

پذیري خاك در نقاط ذنفومیزان شدت
میانگین اما. ، ایجاد نشدگیري شدهاندازه
،نتایجبا توجه به نفوذهايیريگاندازه
،انتهاییيهاعرصهبه ابتداییيهاعرصه

توانیمدر کل .)3جدول(داشته استکاهش
بیان داشت که با توجه به نتایج بدست آمده 

نسبت پخشيهاعرصهشدت نفوذپذیري در 
درصد کاهش 70به عرصه شاهد در حدود 
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نیز )1(خدري و همکارانعرب.دهدیمنشان 
.اي دست یافتنداي به چنین نتیجهدر مطالعه
پخش سیالب در یرتأث) 16(شریعتی 

آبخوان نفوذپذیري خاك سطحی در عرصه 
نتایجی به و ه بررسی نمودرا ن قوشه دامغا

.با نتایج این تحقیق دست یافته مشابیباًتقر
)SP(رطوبت اشباع 

رطوبت مقداردر اثر انجام پخش سیالب 
.استاشباع خاك در مجموع افزایش داشته

رطوبت اشباع در منطقه شاهد و مقدار
ن پخش با استفاده از آزمويهاعرصه

Student-tسطحداري در در کل اختالف معنی
را از خود نشان داده است که این یک درصد

نگهداري آب در خاك حاکی از افزایش مسئله
با افزایش رطوبت خاك، افزایش . باشدیم

گیاهی و همچنین دماي خاك تحت شپوش
. خواهد شدترمتعادلقرار خواهد گرفت و یرتأث

با بافت اشباع خاكرطوبت نظر به اینکه درصد 

توجه بهبالذا ،داري داردخاك رابطه معنی
دانه و کاهش ذرات درشت افزایش ذرات ریز

اشباع خاك رطوبتافزایش میزان درصد،دانه
مشابه چنین نتایجی را .رسدیمنظر هبمنطقی

در مطالعه خود با ) 18(یسکوتی اسکوی
خري ف،درصدي در منطقه پخش7/2افزایش 
محموديو همچنین جوادي و ) 5(نو همکارا

پخش نسبت در عرصهدرصد 5در سطح ) 9(
. اندنمودهبه عرصه شاهد بیان 

وزن مخصوص ظاهري
دار در تغییر معنیبروز عدمنتایج حاکی از

میزان وزن مخصوص ظاهري و میزان تخلخل 
در خاك در اثر اجراي سیستم پخش سیالب

ولی در .باشدیممتري سانتی25تا 0عمق 
در آن تغییراتمتري سانتی50تا 25عمق 
دلیل این بوده استدار درصد معنی5سطح

به ورود زیادتر مقدار سیلت در توانیمامر را 
.دانستش منطقه پخ
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Effect of Flood Spreading on Physical Soil Properties
(A Case Study: Delijan Flood Spreading)

Mohammad Reza Javadi1, Mehdi Baghery2, Mehdi Vafakhah3 and Shaban Ali
Gholami4

Abstract
Using of flood for identification of plant nessassary water for its growthing and

decreasing of flood damages is possible in many different methods. By using of water
spreading system, seasonal flood in susceptible land will be spreaded and, will have
different effects on ground water tables, plant cover and soil on these lands. In order to
measurement of physical soil properties variations in Delijan water spreading stations of
Markazi province, seven channel water distributions (distribution area) and regions
between those (wetness area) were selected and then each channel and wetness area
after that were devided to three parts and at center of each parts one compined sample
was obtained in two depths of soil (0-25 and 25-50 cm). Also, measuremant of soil
infiltration rate in distribution and wetness area was obtained by double ring method.
Soil physical properties in two these area and different channel was compared using t-
student and ANOVA method respectively. The results showed that the water Spreading
activities has been significant decreasing about sand and infiltration rates at %1 level
and about bulk density at %5 level. Also, about the amounts of clay, silt and Sp there
have been significant increasing at %1 level.

Keywords: Delijan Flood Spreading, Physical Soil Properties, Markazi Province
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