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چكيده
پخش  عرصه   نفوذپذيري  شدت  سيالب،  پخش  طرح هاي  در 
عامل مهمي در موفقيت اين طرح ها محسوب مى گردد. از طرفي، 
ورود مقدار زياد رسوبات همراه با سيالب به عرصه پخش، باعث 
كاهش نفوذپذيري خاك مي شود.  بنابراين، بررسي روند تغييرات 
نفوذپذيري در اثر پخش سيالب و شناخت عوامل مؤثر بر تغييرات 
اقدام  انجام اين پژوهش،  امري مهم و ضروري است. به منظور 
به شبكه بندي سه نوار اوليه پخش سيالب ايستگاه پخش سيالب 
سرچاهان در استان هرمزگان گرديد، به نحوي كه هر نوار به سه 
مستطيل تقسيم و در محل تالقي قطرهاي مستطيل و در محل هاي 
تالقي نيمسازهاي مثلث هاي حاصل از قطر مستطيل ها نقاطي به 
منظور اندازه گيري ميزان نفوذ پذيري انتخاب شدند. طي سال هاي 
1383 و 1384 در دو مرحله، شدت نفوذپذيري اندازه گيري شد. 
در هر مرحله 9 آزمايش در هر مستطيل و به طور كلي 27 آزمايش 
در هر نوار انجام شد.  بررسي نتايج نشان داد كه بين نفوذپذيري 
نوارهاي پخش و همچنين بين نفوذپذيري نوارهاي پخش با شاهد 
مقايسه  ولي  ندارد.  وجود  معني داري  اختالف  سال  دو  هر  در 
نفوذپذيري نوارهاي پخش سيالب در سال اول و دوم نشان داد 
كه ميزان نفوذپذيري نوارهاي پخش در سال دوم نسبت به سال 
اول كمتر شده و اين كاهش از لحاظ آماري براي نوارهاي اول و 
دوم  در سطح 95 درصد معني دار مي باشد. مهمترين علت كاهش 
نفوذپذيري تجمع رسوبات در سطح خاك مي باشد كه نوار سوم 
به دليل اين كه رسوب كمتري وارد آن شده، كاهش نفوذپذيري 

آن طي دو سال معني دار نبوده است. 
و  نفوذپذيري  سرچاهان،  سيالب،  پخش  كليدى:  واژه هاى 

هرمزگان.
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2-  دانشيار، پژوهشكده حفاظت خاك و آبخيزدارى
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 مقدمه
در پروژه هاي پخش سيالب و تغذيه مصنوعي، نفوذپذيري بستر 
قبيل  اين  بهينه  كارآيي  در  موثر  عوامل  مهمترين  از  يكي  آبخوان ها 
طرح ها مي باشد. نفوذپذيري بستر شبكه پخش سيالب عامل اساسي 
محسوب  پروژه  ها  گونه  اين  مفيد  عمر  طول  بر  موثر  و  آب  نفوذ 
مي شود. ميزان نفوذپذيري بستر پخش با گذشت زمان در اثر ورود 
رسوبات به سامانه كاهش مي يابد [1 و 6و 7 و 11 و 13 و 14 و 
16] كه اين يكي از عمده ترين مشكالت اين پروژه  ها مي باشد. با 
كاهش نفوذپذيري، راندمان اين پروژه  ها كه هدف اصلي آنها نفوذ 
آب به آبخوان ها مي باشد، تقليل مي يابد. عالوه بر ورود رسوبات 
عوامل ديگري از قبيل ويژگى هاى سطح خاك، ويژگي هاي فيزيكي 
و شيميايي خاك و چگونگي پخش سيالب بر روي خاك سطحي 
عالوه  همچنين  مي شود[7].  خاك  نفوذپذيري  در  تغييرات  باعث 
برحجم رسوبات وارده شده به سامانه، نوع رسوب و كانيهاي موجود 
در آن هم مهم مي باشد كه در اين رابطه كياحيرتي و همكاران [9]  
طي پژوهشى نشان دادند  با وجودي كه حجم و ضخامت رسوب 
در نوار پنجم كمتر ار نوار اول است سرعت نفوذ نهايي هم در نوار 
پنجم كمتر از نوار اول است. در صورتي كه اگر فقط حجم رسوب 
مؤثر بود مي بايست سرعت نفوذ نهايي در نوار پنجم بيشتر از نوار 
نوار پنجم  بيشتر در  به ويژه رس  باشد. وجود ذرات ريز دانه  اول 
با نوار اول (37 درصد) و وجود  (معادل 53/8 درصد) در مقايسه 
برخي از كاني هاي جاذب رطوبت و متورم شونده و در نتيجه بسته 
اين كاهش  دليل  اثر مرطوب شدن   شدن خلل وفرج رسوبات در 

برشمرده شده است. 
 اليه رسوب نهشته شده بر سطح خاك عرصه هاي پخش، تاثير منفي 
باعث كاهش آن مي شود. ضخامت رسوب  نفوذپذيري داشته و  بر 
يكي از عوامل مهمي است كه در كاهش نفوذپذيري تاثير دارد. در 
عرصه پخش سيالب قوشه دامغان ضخامت رسوب از عرصه اول 
(باال دست) به سمت عرصه سوم كاهش مي يابد [4]. بنابر پژوهشى 
تاثير منفي رسوبگذاري عالوه بر اليه رسوب نهشته شده،حداكثر تا 

عمق 10 سانتى متر خاك زير اليه رسوب بوده است [12]. 
و  رسوب  اليه  وجود  حالت  دو  در  را  نفوذ  سرعت   [3] فرزانه 
حذف اليه رسوب بررسي نموده و اعالم كرده كه سرعت نفوذ آب 

به داخل خاك بعد از حذف اليه سطحي، افزايش يافته است. 
در پژوهشى كياحيرتي [8] با انتخاب چهار شبكه پخش سيالب 
بررسي  و  كشور  در  ايالم)  و  اصفهان  سمنان،  همدان،  (استان هاي 
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تاثير درصد ذرات و ضخامت رسوب نهشته شده در نوارها بر ميزان 
نفوذپذيري در مقايسه با خاك طبيعي منطقه، نتيجه مي گيرد كه ميزان 
شده  نشست  ته  رسوب  ذرات  درصد  و  ضخامت  با  نفوذپذيري 
همبستگي معني داري در حد 95 درصد دارد كه به ترتيب ضخامت 
رسوب، درصد ذرات شن، رس و سيلت بيشترين تاثير را بر ميزان 
طبق  داشتند.  مطالعه  مورد  سيالب  پخش  شبكه هاي  نفوذپذيري 
پژوهش حيدري [5] در عرصه پخش سيالب آب باريك بم ضخامت 
رسوب تا اندازه اي باعث كاهش نفوذپذيري مي شود بطوريكه هرچه 
ضخامت رسوب افزايش يابد، ميزان كاهش نفوذپذيري كمتر شده تا 
در نهايت در ضخامت رسوب بيش از 20 سانتى متري ميزان كاهش 

به حدي كم مي شود كه از تغييرات آن مي توان صرفنظر كرد. 
 [15] نفوذپذيري خاك سوآرز1  بر  كيفيت آب  تاثير  با  رابطه  در 
تاثير آبياري با آب هايي با نسبت جذب سديم (SAR)  مختلف را بر 
روي دو خاك لومي و رسي در سامانه آبياري باراني مركب بررسي 
كرد. در اين آزمايش  آب هاي با دو سطح شوري 1 و2 دسي زيمنس 
بر متر و نسبت جذب سديم  2، 4، 6، 8، 10 و شاهد با شوري 0/5 
دسي زيمنس بر متر و نسبت جذب سديم كوچكتر از 1 استفاده شده 
است. نتايج نفوذپذيري نشان داد كه بين دو سطح شوري اختالف 
بين نسبت هاي جذب سديم مختلف در دو خاك  كمي است ولي 
بين  است.  مشاهده شده  در سطح 95 درصد  داري  معني  اختالف 
شاهد و SAR=2 اختالف معني دار نيست ولي با افزايش SAR  از 
تاثير   [2] امداد  آقاي  نفوذپذيري كاهش مي يابد. همچنين  باال  به   2
نفوذپذيري  بر  آبياري  آب  سديمي)  و  (شور  مختلف  كيفيت هاي 
نسبت  افزايش  با  كه  گرفته  نتيجه  و  كرده  بررسي  را  خاك  نهايي 
جذبي سديم كاهش سرعت نفوذپذيري نهايي خاك در انتهاي دوره 
نسبت به تيمار شاهد در حد 95 درصد معني دار است و سرعت 
نفوذپذيري نهايي خاك در تيمار با شوري 6 دسي زيمنس بر متر و 
نسبت جذبي سديم 30 در حدود 41 درصد نسبت به شاهد كاهش 

يافته است.   
 قبار2 [4] براي بررسي تاثير كيفيت آب بر نفوذپذيري خاك از آب 
فاضالب و آب معمولي براي آبياري در يك خاك لخت با دو سرعت 
نفوذ، 25 ميلي متر بر ساعت و ديگري 100 ميلي متر استفاده كرد. 
بعد از 8 بار آبياري نتايج نفوذپذيري نشان دادند كه كاهش سرعت 
نفوذ در خاك تحت آبياري با آب فاضالب به دليل تجمع مواد جامد 

معلق روي سطح خاك بيشتر از خاك تحت آبياري معمولي است. 
كاهش  از  حاكي  شده  انجام  بررسي هاي  نتايج  كلي  طور  به 
معلق  مواد  وسيله  به  خاك  منافذ  شدن   بسته  اثر  در  نفوذپذيري 
موجود در سيالب است. اكثر پژوهشگران داليل كاهش نفوذپذيري 
عرصه هاي پخش را در افزايش نسبت درصد الي و رس خاك، بسته 
شدن منافذ خاك به وسيله مواد معلق، افزايش سديم در محلول خاك 
ويژگى هاى  به  توجه  با  كرده اند.  ذكر  سيالب  كيفيت  نهايت  در  و 

1- Suarez
2- Ghobar

متنوع و متفاوت زيست بومى،  اقليمي، زمين شناسي و خاكشناسي 
پخش سيالب  پروژه هاي  از  نتايج حاصل  برآيند  آبخيز،  حوزه هاي 
در نقاط مختلف متفاوت بوده و ضرورت دارد ميزان متوسط اين 
تغييرات و روند آن در طول زمان براي هر منطقه بررسي شده و با 
استفاده از نتايج بررسي هاي به عمل آمده، روش مناسبي در جهت 
افزايش بهره وري اين طرح ها ارايه گردد. بنابراين هدف از انجام اين 
پخش  عرصه هاي  خاك  نفوذپذيري  تغييرات  روند  بررسي  تحقيق 
سيالب در ايستگاه آبخوانداري سرچاهان مي باشد.  داشتن اطالعاتي 
در رابطه با چگونگي روند كاهش نفوذپذيري و تاثير عوامل مختلف 
بر تسريع يا كند نمودن روند كاهشي آن مي تواند در يافتن راه حلي 

براي مقابله با اين مشكل مفيد واقع شود. 

 مواد و روش ها
ويژگى  هاى منطقه مورد مطالعه

ايستگاه آبخوانداري سرچاهان در 130 كيلومتري شمال بندرعباس 
در مختصات جغرافيايي“ 18 ´52 °55 تا“ 42 ´53 °55 طول شرقي 
57 °27 تا´ 1 °28 عرض شمالي واقع شده است. اقليم منطقه  و“ 54́ 
ميانگين  و  بوده  معتدل  زمستان هاي  و  گرم  تابستان هاي  با   خشك 
ساليانه، حداكثر  و حداقل درجه حرارت به ترتيب 25/7، 50 و 1 
درجه سانتي گراد با ميانگين بارندگي 204 ميلي متر مي باشد. محدوده 
پخش سيالب از نظر فيزيوگرافي،  دشت سيالبي با شيب ماليمي 
حدود يك تا دو درصد با خاك  جوان بدون تكامل نيمرخي با بافت 
با  داراي سنگ هاي  متوسط سنگريزه دار و اليه هاي خاك  تا  سبك 
احجام مختلف مي باشد. در سامانه پخش سيالب سرچاهان كه در 
سال 1377 شروع به آبگيري شده تا زمان اولين مرحله انجام آزمايش 
كه در مهرماه سال 1382 بوده 25 مورد آبگيري داشته است. بعد از 
مرحله اول  تا قبل از مرحله دوم نمونه برادري 5 مورد آبگيري شده 

كه تاريخ وقوع  و دوام آنها در جدول (1) نشان داده شده است.  

روش پژوهش
به منظور بررسي روند تعييرات نفوذپذيري در حد فاصل نهرهاي 
گسترش سيالب، سه نوار اول كه امكان سيلگيري بيشتري داشتند، به 
عنوان محل هاي انجام آزمايش انتخاب شد. از آنجا كه نقاط انتخاب 
شده به منظور انجام آزمايش نفوذپذيري بايد بيانگر ويژگي هاي نقاط 
مختلف عرصه پخش سيالب باشد، با استفاده از شبكه بندي نوارها 
سه  به  نوار  هر  طول  منظور،  بدين  شد.  نقاط  انتخاب  به  مبادرت 
متر  نيز 10  تقسيم شده و عرض هر قطعه  قسمت (قطعه) مساوي 
كمتر از عرض نوارها (5 متر از هر طرف) انتخاب شد. اين امر به 
دليل حذف شرايط مرزي و عدم دخالت عوامل حاشيه اي از جمله 
ريزش خاكريزها و يا تردد وسايل نقليه موتوري در اطراف لبه پخش 

مي باشد (شكل 1).  
نقاط اندازه گيري نفوذپذيري در اطراف اشل هاي نصب شده در 
هر شبكه مستطيل شكل انجام شد. اين اشل هاي به منظور بررسي 
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شكل  مستطيل  شبكه  هر  در  رسوبگذاري  از  ناشي  خاك  ضخامت 
نوار  9  اشل نصب شده در هر  از 15  بود (شكل 2).  نصب شده 
اشل انتخاب و اندازه گيري نفوذپذيري در محيط پيرامون آنها انجام 
پخش  شبكه  از  خارج  (محلي  شاهد  اراضي  در  همچنين  گرفت. 
سيالب) نيز اندازه گيري نفوذپذيري در يك نقطه با  3 تكرار انجام 
شد. اندازه گيري نفوذپذيري به روش استوانه مضاعف انجام گرفت. 
نوار  به هر  آلودگي سيالب ورودي  ميزان گل  به حجم و  توجه  با 
و احتمال وجود اختالف ويژگى هاى خاك در هر يك از نوارهاي 
شبكه پخش سيالب، براي بررسي تغييرات نفوذپديري ابتدا در هر 
سال ميزان نفوذپذيري  خاك نوارها با هم مقايسه و هر نوار با شاهد 
نوار در سال هاي مختلف  نفوذپذيري هر  ميزان  مقايسه شد. سپس 
با هم مقايسه و تغييرات ساالنه آنها مشخص شد. به منظور بررسي 

تاثير رسوبات نهشته شده بر نفوذپذيري، در سال دوم در حين انجام 
بدون  يا  رسوب  بودن  دارا  نظر  از  آزمايش  محل  شرايط  آزمايش، 
رسوب ياداشت برداري و داده ها به دو گروه داراي رسوب و بدون 
رسوب تقسيم و با هم مقايسه شدند. براي تحليل داده ها و مقايسه 
 Kruskal &و آزمون عاملى SPSS ميانگين ها ااز  نرم افزار آماري

Wallis استفاده گرديده است.

نتايج
تغييرات نفوذپذيري نوارهاي پخش سيالب

ميانگين نفوذپذيري نوارهاي پخش سيالب در طي دو سال در 
تغييرات  اين شكل،  به  با توجه  داده شده است.  نشان  شكل (3)  
در  سيالب  پخش  نوارهاي  نفوذپذيري  ميانگين  بين  توجهى  قابل 

جدول 2- نتايج آزمون Kruskal-Wallis  براى اختالف 
 بين سه نوار در هر سال

                 سال  
13831384ويژگيهاى آمارى

0/2380/025مربع كاى
0/8880/988احتمال

جدول 1- تاريخ وقوع سيالب هاي جاري شده
دوام (ساعت)تاريخ وقوعمرحله

25 مورد سيلگيرياز زمان اولين آبگيري تا 1382/5/12قبل از نمونه برداري مرحله اول
بعد از مرحله اول نمونه برداري تا 

مرحله دوم نمونه برداري
1382/10/19
1382/10/19

7

1382/11/68
1383/6/12/5
1383/6/33/5
1383/10/517

جدول 3- نتايج آزمون Kruskal – Wallis براي اختالف بين نوارهاي پخش با شاهد در هر سال
نوار سومنوار دومنوار اولپارامتر آماريسال

سال اول 
(1383)

0/0590/2020/004مربع كاي
0/8090/6530/953احتمال

سال دوم 
(1384)

1/6362/6401/148مربع كاي
0/2010/1040/284احتمال
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ميزان  كاهش  باعث  سيالب  پخش  و  مي شود  ديده  سال  دو  طي 
نفوذپذيري خاك نوارهاي پخش به ميزان 2 تا 3 برابر شده است. 
مقايسه ميزان نفوذپذيري نوارهاي پخش با شاهد در سال هاي اول 
و دوم به ترتيب در شكل هاي (4) و (5 ) نشان داده شده است. 
همين طور كه در اين شكل ها مشاهده مي شود، در سال اول ميزان 
نفوذپذيري در نوارهاي پخش و شاهد اختالف چنداني ندارد، ولي 
مي باشد  شاهد  از  كمتر  نوارها  در  نفوذپذيري  ميزان  دوم  سال  در 
توجهى  قابل  اختالف  پخش  نوارهاي  نفوذپذيري  بين  همچنين  و 

مشاهده نمي شود.

بررسي آماري تاثير پخش سيالب بر نفوذپذيري 
به منظور تجزيه آماري داده ها، ابتدا نرمال بودن داده ها بررسى 
شد. طبق نتايج، داده ها داراي توزيع نرمال نيستند. لذا براي تجزيه 
و تحليل آنها از روش تجزيه آماري عاملى استفاده شد. به منظور 
بررسي اثر پخش سيالب بر تغييرات نفوذپذيري، ابتدا در هر سال 

و  شد  مقايسه  شاهد  با  و  هم  با  پخش  نوارهاي  نفوذپذيري  ميزان 
سپس تغييرات نفوذپذيري هر نوار طي دو سال مورد بررسي قرار 

گرفت. 

تغييرات نفوذپذيري در سال هاى اول و دوم 
نتايج آزمون مقايسه ميانگين سه نوار پخش در سال هاى اول و 
دوم در جدول (2) نشان داده شده است. بر اساس نتايج بدست آمده 
از اين آزمون، اختالف معني داري بين نفوذپذيري نوارهاي پخش در 
سال هاي مختلف مشاهده نمي شود. همچنين مقايسه بين نفوذپذيري 
نوارهاي پخش و شاهد در سال هاي مختلف انجام شده كه نتايج آن 
در جدول (3)  ارايه شده است. طبق اين نتايج، اختالف معني داري 

بين نفوذپذيري نوارهاي پخش سيالب با شاهد وجود ندارد.

تغييرات نفوذپذيري نوارهاي پخش طي دو سال 
ميزان نفوذپذيري نوارهاي پخش در سال دوم نسبت به سال اول 

شكل 2- نماي شماتيك محل هاي اندازه گيري نفوذپذيري
در شبكه مستطيل شكل

شكل 4- مقايسه نفوذپذيري نوارهاي پخش با شاهد در سال اولشكل 3- ميانگين نفوذپذيري نوارهاي پخش سيالب در دو سال

شكل 1- نماي شماتيك از شبكه بندي يك نوار 
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كاهش يافته كه اين كاهش براي نوار اول و دوم در سطح 95 درصد 
معني دار مي باشد. ولي كاهش نفوذپذيري نوار سوم در سال دوم از 
نظر آماري معني دار نيست (جدول 4). همچنين مقايسه نفوذپذيري 
هر نوار در دو سال انجام آزمايش در شكل هاي (6) تا (8)  ارايه شده 
است. با توجه با اين شكل ها، نفوذپذيري هر سه نوار در سال دوم 
كاهش يافته است. دليل كاهش كمتر نفوذپذيري نوار سوم مي تواند 
به اين علت باشد كه سيالب پس از عبور از دو نوار اكثر رسوبات 
آن ته نشين شده و سيالبي كه به نوار سوم مي رسد، داراي رسوبات 

كمتر است و تاثير منفي رسوبات بر نفوذپذيري در اين نوار كمتر از 
دو نوار ديگر مي باشد.  

تاثير رسوبات نهشته شده بر نفوذپذيري
بدون  مناطق  و  رسوب  داراي  مناطق  نفوذپذيري  مقايسه  نتايج 
رسوب در جدول (5) و شكل (9) نشان داده شده است. طبق نتايج 
بدست آمده، نفوذپذيري در مناطق داراي رسوب، كمتر بوده و اين 

كاهش در سطح 99 درصد معني دار مي باشد.

جدول 4- نتايج آزمون Kruskal-Wallis  براى اختالف بين نوارهاي پخش طي دو سال
              نوار پخش  

ويژگيهاى آمارى
نوار سومنوار دومنوار اول

5/7006/6453/523مربع كاي
0/0170/0100/061احتمال

شكل 6- مقايسه نفوذپذيري نوار اول طي دو سال

شكل 7- مقايسه نفوذپذيري نواردوم طي دو سال

شكل 5- مقايسه نفوذپذيري نوارهاي پخش با شاهد در سال دوم
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بحث 
به طور كلي نتايج حاصله، حاكي از كاهش نفوذپذيري در عرصه  
پخش سيالب بوده كه پژوهشگران ديگر همچون خلفي و همكاران 
[7]، سررشته داري [13]، سكوتي اسكويي [14] و كدخداپور[6] به نتيجه 
مشابهي در طرح هاي انجام شده رسيده اند. اين پژوهشگران علت كاهش 
نفوذپذيري را ورود رسوبات ريزدانه همراه سيالب به سامانه پخش اعالم 
مي كنند. با توجه به همبستگي ضخامت رسوب با كاهش نفوذپذيري و 

اينكه ضخامت رسوب از عرصه اول (باالدست) به سمت عرصه سوم 
(پايين دست) كاهش مي يابد [5] [10]،  كاهش بيشتر نفوذپذيري در نوار 

اول و دوم در مقايسه با نوار سوم قابل توجيه مي باشد.

نتيجه گيري 
نوارهاي  نفوذپذيري  بين  كه  داد  نشان  شده  انجام  بررسي هاي 
پخش در هر سال اختالفي وجود ندارد و عرصه پخش از نظر ميزان 

 شكل 9- مقايسه نفوذپذيري در مناطق داراي رسوب و بدون رسوب

جدول 5- نتايج آزمون Kruskal-Wallis  براي اختالف بين مناطق داراي رسوب و بدون رسوب
متغييرمناطق مقايسه شدهميانگين رنكمربع كاياحتمال
0/0038/90734/53

50/41
با رسوب

بدون رسوب
نفوذپذيري

شكل 8- مقايسه نفوذپذيري نوارسوم طي دو سال
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با  پخش  نوارهاي  نفوذپذيري  بين  مي باشد.  يكنواخت  نفوذپذيري 
نمي شود  مشاهده  توجهى  قابل  اختالف  اول  سال  در  شاهد  عرصه 
پخش  نوارهاي  با  شاهد  عرصه  نفوذپذيري  بين  دوم  سال  در  ولي 
اختالف مشاهده مي شود، اما هنوز اين اختالف معني دار نشده است. 
همچنين مقايسه نفوذپذيري نوارهاي پخش طي دو سال و معني دار 
بودن اختالف نفوذپذيري نوارهاي اول و دوم طي دو سال حاكي 
از كاهش نفوذپذيري عرصه پخش سيالب مي باشد. مي توان گفت 
كه مهم ترين علت كاهش نفوذپذيري تجمع رسوبات در سطح خاك 
مي باشد كه نوار سوم به دليل اين كه رسوب كمتري وارد آن شده، 

كاهش نفوذپذيري آن طي دو سال معني دار نيست. 

پيشنهادها
با توجه به نتيجه اين طرح و نتايج پژوهشگران ديگر كه مهم ترين 
عامل كاهش نفوذپذيري را ورود رسوبات ريز دانه به عرصه پخش 
مي دانند، در طراحي سيستم هاي پخش سيالب مي بايست به موضوع 
رسوب توجه شود. احداث استخرهاي رسوبگير قبل از سامانه پخش 
پخش  عرصه  به  ريز  دانه  رسوبات  ورود  كاهش  به  منجر  سيالب، 
سيالب و در نتيجه جلوگيري از كاهش زودهنگام شبكه هاي پخش 

سيالب خواهد شد. 
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