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مناطق خشک و  يمياقل يهايـژگيد از وـيشد يهاالبي، وقوع سيمبود بارندگـعالوه بر ک

 ييايميو ش يکيزيف يهايژگير وييها موجب تغالبيدر س. رسوبات موجود استخشک مهين

خاک  ييايميو ش يکيزيات فيالب بر خصوصيق آثار پخش سين تحقيشوند. در ايخاک م

 13-733و  3-13از اعماق  شد. يالب کاشمر بررسيپخش س يهاکانال يو عمق يسطح

باالدست آن به عنوان  يالب و عرصهيپخش س يياز سطح خاک پنج کانال ابتدا يمتريسانت

کربنات، سولفات، کلر، ي، بEC ،pHشد. درصد شن، ماسه و رس و مقدار  يبردارشاهد نمونه

 يريگاندازه ييدوتا يهاخاک با استوانه يرين شد. نفوذپذييشگاه تعيم در آزمايم و سديپتاس

 يسهيو مقاک يستماتيس - يها در قالب طرح بلوک تصادفنمونه يل آماريه و تحليشد. تجز

ن يدر ب يريزان نفوذپذيج نشان داد ميها با استفاده از آزمون دانکن انجام شد. نتانيانگيم

ن يبا کمتر 2و  7 يهاکه کانال يطوره دار دارند. بي% تفاوت معن7ها در سطح احتمال کانال

اد در گروه يز يريشاهد با نفوذپذ يو عرصه 1، 1، 9 يهاک گروه و کاناليدر  يرينفوذپذ
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 يداريخاک تفاوت معن يمتريسانت 13لت و رس در عمق يقرار گرفتند. درصد شن، س يگريد

پخش  يدر عرصه pHپخش و شاهد نداشتند. مقدار  يعرصه يهان کانالي% ب1در سطح 

م کاهش يکربنات، کلر، سولفات و سدي، بECدار و مقدار يش معنيشاهد افزا ينسبت به عرصه

پخش نسبت به شاهد تفاوت  يم خاک در عرصهي% داشتند. مقدار پتاس7در سطح دار يمعن

پخش  يهاخاک کانال يريالب، نفوذپذيپخش س يکل طور % نداشت. به1در سطح  يداريمعن

 يدر خاک سطح ييايميو ش يکيزيرات فيين تغيشتريقرار داده است و ب تأثيرشتر تحت يرا ب

 اتفاق افتاده است. 

 ، بافت خاک، آزمون دانکن و کاشمر.يريالب، نفوذپذيپخش س :يديکلمات کل

 

  مقدمه

 يعيح منابع طبيت صحيريخشک به علت فقدان اعمال مد مهيدر مناطق خشک و ن

رد بلکه يپذياز منابع آب و خاک صورت نم يدرست يبردارتنها بهره دشونده، نهيتجد

ها و  شدن تندآب يساله با جار در آمده و همه يعيطب يک باليآب به صورت  يحت

(. مقابله 31: 7939، يدارگردد )سررشتهيفراوان م يو مال يها باعث خسارات جانليس

مورد استفاده در مهار  يهار است. روشيپذامکان يمختلف يهال به روشيس يدهيبا پد

 که يقيو تلف يازهرساي، غياسازه يهاروش يتوان در سه گروه عمدهيالب را ميس

 ،يقيتلف يهااز روش يکيداد.  يباشند جايم يارسازهيو غ ياسازه يهااز روش يبيترک

است که موجب  ياتيالب شامل عمليپخش س يطور کل الب است. بهيات پخش سيعمل

ات متناسب با اهداف يبا خصوص  بيش کم يمتمرکز در اراض يهاگسترده شدن رواناب

از منابع آب و خاک، پوشش  يبردارت بهرهين کار باعث بهبود وضعيا شود.يمورد نظر م

(. 7: 7932و همکاران  يشود )حسنيم ينيرزميز يهاآب يمصنوع يهيا تغذي ياهيگ

الب نهشته شده يپخش س يهاکند که در محليرا حمل م يالب همراه خود رسوباتيس

 ر دهد. ييخاک را تغ ييايميو ش يکيزيات فيو به مرور زمان ممکن است خصوص
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 يبردارن با نمونهيخان وراميبند علالبي(، در پخش س83: 7931)  و همکاران يمهدو

ن درصد کربن يانگيپخش نشان دادند، م يها در منطقهن بوتهيبوته و ب ياز خاک پا

الب يپخش س يلت در عرصهيم، رطوبت خاک اشباع و سيتروژن، فسفر، پتاسي، نيآل

ج يافته است. نتاي، وزن مخصوص و درصد رس کاهش يکيت الکتريش و هدايافزا

 يالب دهندر هشتبندي(، در پخش س72: 7939راد )يافشار و بهشتيآقائ يمطالعه

م و يزان پتاسي، ازت کل، مين درصد کربن آليانگيدار ميش معنياز افزا يناب حاکيم

، درصد اشباع pHدار درصد ماسه، يو درصد رس و کاهش معن يکيت الکتريفسفر، هدا

(SPعرصه )جان باعث کاهش يالب دليبود. پخش س شاهد يپخش نسبت به منطقه ي

و  ي، ماده آليش کربن آليپنج درصد و افزا ک ويب در سطح يته و آهک به ترتيدياس

خاک در مناطق شاهد در  يسطح يهيک درصد در اليدر سطح  يکيت الکتريهدا

 يداريرات معنييالب شده است. اما در مقدار آهک تغيپخش س يسه با عرصهيمقا

 يهضالب در حوين پخش سي(. همچن181: 7932و همکاران، يد )جواديمشاهده نگرد

 يلت و رس( در بخش سطحيزدانه )سين باعث تمرکز رسوبات ريز چنداب وراميآبخ

ب به اليعرض باند پخش س ياز ابتدا يريخاک شده و روند کاهش سرعت نفوذپذ

الب به يپخش س يعرصه ياز ابتدا يريش سرعت نفوذپذيعرض باند و روند افزا يانتها

و  ي((. قضاو931: 7933و همکاران ) يالمعال شود )شمسيمشاهده م عرصه يانتها

 23طاهر نشان دادند، در عمق  يالب حاجي( در پخش س2137 :2373) 7همکاران

 pHافته است. يش ياول و دوم افزا يهااز سطح خاک، مقدار رس در کانال يمتريسانت

-م، يزيخاک، من
HCO3 ،-

Cl  وSO4
ن يب يداريمختلف خاک تفاوت معن يهاهـيدر ال 2-

متر در يسانت 23-3در عمق  ECشاهد نشان ندادند.  يپخش و منطقه يمنطقه

 يهاهيدر ال ينشان داد، ول يداريش معنيپخش در سطح پنج درصد افزا يمنطقه

Kمشاهده نشد.  يداريتر تفاوت معنقيعم
+ ،Na

+2و  +
Ca ش يپخش افزا يدر منطقه

تر قيعم يهاهيکه در ال يافته است، در حاليمتر يسانت 73تا  3در عمق  يداريمعن

                                                           
1- Ghazavi et al., 
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 يه منطقهـب ک، دو و سه نسبتـي يهاکانالدر  يريرعت نفوذپذـنداشتند. س يتفاوت

 يرهايک بم متغيالب آب باريپخش س يداشته است. در عرصه يداريشاهد کاهش معن

در  يونيبادل کاتـت تيتروژن کل خاک و ظرفين ـ ي، محتوايم، کربن آليفسفر، پتاس

ک درصد داشته است يدر سطح احتمال  يداريش معنيشاهد، افزا يسه با عرصهيمقا

الب در بهبود مواد ياثر پخش س ي(. بررس2398 :2371 7و همکاران يمسکون ي)کمال

( نشان 2371-2331سال ) 73الب پلدشت در طول يپخش س يخاک عرصه يمغذ

 يرهايافته و متغيش يافزا 393/3به 321/3و ازت کل از  99/3به 29/3از  يداد، کربن آل

از شتر يپنج درصد ب ي، ازت کل و فسفر در کانال اول، در سطح احتمال خطايکربن آل

به  39/711م از يو پتاس 92/1به  83/2فسفر از  ن،يتر بود. همچننييپا يهاکانال

12/238 ppm م در سطح احتمال پنج درصد يش پتاسيافته است، اما افزايش يافزا

 .(7333 :2371، 2و همکاران يياسکويدار نبود )سکوتيمعن

دهد يقرار مد يالب را در معرض تهديپخش س يهاکه شبکه ين خطريتريجد

گذار در تأثير ين مؤلفهيترن، مهمياست. بنابرا يگذاربراثر رسوب يريکاهش نفوذپذ

رسان آب يهاه کانالـب يوب ورودـزان رسيالب مـيپخش س يهاستميعملکرد س

تواند يپخش است که م يشدن آن در سطح و تجمع در عمق عرصه و نهشته يگسترش

ن نقش يين پژوهش تعيا ير دهد. هدف کلييه را تغعرص ييايميو ش يکيزيات فيخصوص

الب يپخش س يهاخاک کانال ييايميو ش يکيزيف يهايژگيالب بر ويات پخش سيعمل

 رات است.ييتغ يمکان يرسوبات و الگو ين نفوذ عمقييکاشمر  و تع

 مواد و روش

 مورد مطالعه يمنطقهـ 

 طول يحدودهـمر، در مـکاشرق ـش يلومتريـک 71مر در ـالب کاشيتگاه پخش سـسيا

                                                           
1- Kamali Maskooni et al. 
2- Sokouti Oskoee et al. 
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 يشمال 91° 93́تا  91° 71́ ييايو عرض جغراف يشرق 13° 13́تا  13° 93́  ييايجغراف

الب کاشمر انجام شده است. يپخش س 7ق در فاز ين تحقي(. ا7واقع شده است )شکل 

هکتار و حجم  1832با مساحت  يز نايآبخ يهضحو يهاالبيت از سين سايک ايفاز 

ب متوسط دشت يشود. شيه ميمکعب رواناب ساالنه تغذون متريليم 3/8ساالنه  متوسط

 يبندميلحاظ تقسمورد مطالعه به ي% و جهت شيب اصلي شمال به جنوب است. منطقه1

 يباشد و از رسوبات آبرفتيم يران مرکزيا يهيران جزو ناحيا يشناسنيزم يهازون

 ز باالدست عمدتاًيآبخ يهضحو يهاجنس سنگده شده است. يپوش Qt2و  Qt1 يکواترنر

متوسط  يساالنه و  بارندگ ين دمايانگيت، کنگلومرا و ماسه سنگ است. ميشامل گران

متر يليم 733گراد و يدرجه سانت 1/73ب يترت( آن به7933-7988ساله ) 29 يدوره

 . است

 قيروش تحقـ 

انه و انتها در يبه موازات ابتدا، م يمطالعات يشاهد سه شبکه يق در عرصهين تحقيا در

پخش در نظر گرفته شد و در هر شبکه سه نقطه به عنوان تکرار  يباالدست عرصه

انجام شده  يهايک متر حفر شد. با بررسيبه عمق  ييهاليپروف ش انتخاب ويآزما

ه انجام ياول يهاتوسط کانال يرين آبگيشتريمختلف ب يهاالبيمشخص شد که در س

در نظر گرفته شده و به سه  يريگنمونه يبرا يرين پنج کانال اول آبگيرد بنابرايگيم

به  يمطالعات يم شد. در هر شبکه سه نقطهيانه و انتها( تقسي)ابتدا، م يمطالعات يشبکه

ل از يد. در هر پروفـمرخ خاک در نظر گرفته شيش جهت حفر نينوان تکرار آزماـع

ن ي(. به ا7د )شکل يخاک برداشت گرد يهامتر نمونهيسانت 13-733و  3-13 يهاعمق

د. يپخش برداشت گرد يهانمونه از عرصه 33شاهد و ينمونه خاک از عرصه 73ب يترت

 ن شد. ييتع ييدوتا يهابا استفاده از روش استوانه يبردارخاک در محل نمونه يرينفوذ پذ
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 ستگاه کاشمريالب ايپخش س يخاک در عرصه يبردارنمونه يهاو محل ييايت جغرافي( موقع1شکل)

 2آزاد و عبور از الک  يشدن در هواشگاه، پس از خشکيخاک در آزما يهانمونه

د. بافت خاک يآماده گرد ييايميو ش يکيزيمختلف ف يهايجهت بررس يمتريليم

 ييايميش  ين شد. مقدار پارامترهاييدرومتر تعيلت و شن( به روش هي)درصد رس، س

-کربنات )ي(، بEC) يکيت الکتري(، هداpHخاک ) يتهيديخاک شامل اس
HCO3 ،)

SO4سولفات )
-(، کلر )2-

Clم )ي(، پتاسK
Naم )ي( و سد +

شد.  يريگشگاه اندازهيدر آزما( +

 ييايميو ش يکيزيمختلف ف يهايژگيپخش بر و يالب در عرصهياثر پخش س يبررس
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ن يرفت. در ايک صورت پذيستماتيس يپخش در قالب طرح بلوک تصادف يهاخاک کانال

 يالب بر روياثر پخش س يها جهت بررسپژوهش عامل کانال و عامل عمق نمونه

ها )عامل ک از عاملينظر قرار گرفت. در هر خاک مد ييايميو ش يکيزيف يفاکتورها

پخش  يار در عرصهميمار در نظر گرفته شد، که پنج تيکانال و عامل عمق( شش ت

 يمار در نظر گرفته شد( و عرصهيک تيپخش  يها در عرصهک از کاناليالب )هر يس

ذکر  ييايميو ش يکيزيف يهاريمار، متغيمار ششم در نظر گرفته شد. در هر تيشاهد، ت

ها ن دادهيانگيسه ميدانکن، مقا ياشد و با استفاده از آزمون چند دامنه يريگشده اندازه

 د.شاستفاده  29نسخه  SPSSافزار از نرم يامور آمار يهيشد. جهت انجام کل يبررس

 ج يبحث و نتا

پخش  يشاهد و عرصه يز بافت خاک در منطقهيو آنال يريج نفوذپذي( نتا7در جدول )

شاهد از  يدهد که بافت متوسط خاک در عرصهيج نشان ميالب آورده شده است. نتايس

(، 7ج جدول )يباشد. با توجه به نتايم يشن يپخش از نوع لوم يو در عرصه ينوع لوم

برخوردار بوده و از نظر  ييباال يرياز نفوذپذ 1و  1،9 يهاشاهد و کانال يخاک عرصه

جزو گروه  2و 7 يهاکانال يهاشوند. اما خاکيمحسوب م Aجزء گروه  يکيدرولوژيه

کاهش  شاهد يآنها نسبت به خاک عرصه يريمحسوب شده و نفوذپذ B يکيدرولوژيه

 داشته است.    يقابل توجه

الب در يشاهد و پخش س يخاک در عرصه ييايميش يهايژگيج وي( نتا2در جدول )

 ارائه شده است.  يمتري( سانت13-733و عمق دوم ) يمتري( سانت3-13دو عمق اول )

ها خاک کانال يرينفوذپذالب بر يانس اثر پخش سيه واريج تجزي( نتا9در جدول )

 آمده است.

 يداريک درصد اختالف معنيانس نشان داد که در سطح احتمال يه واريج تجزينتا

تفاوت  يشاهد وجود دارد. ول يو عرصه 1تا  7 يهاخاک در کانال يرين نفوذپذيب
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کانال وجود نداشت.  يانه و انتهايابتدا، م يهاخاک در قسمت يريدر نفوذپذ يداريمعن

ت کانال يشتر از ظرفيان بيالب کاشمر ابتدا کانال اول پر شده و چنانچه جريدر پخش س

گر يد يهاکانال يط براين شرايشود و ايز ميان به کانال دوم سررياول باشد، مازاد جر

دا تدر اب يماند از نظر رسوبگذاريم يک کانال باقيآب در  ين وقتيز وجود دارد. بنابراين

 يرين نفوذپذيانگيم يسهيج مقايشود. نتايمشاهده نم يکانال تفاوت يانتها انه ويو م

که کانال  يطور  رند، بهيگيها در دو گروه قرار ماز آزمون دانکن نشان داد کانال حاصل

و شاهد در گروه  1، 1، 9 يهان نفوذ کمتر( و کاناليانگي: مaک گروه )گروه يدر  2و  7

با  2و  7کانال  يرينفوذپذ يعنيشتر( قرار گرفتند، ين نفوذ بيانگي: مb)گروه  يگريد

دار دارد يک درصد تفاوت معنيشاهد در سطح احتمال  يو عرصه 1، 1، 9 يهاکانال

 (.1)جدول 

 شاهد يبافت خاک در عرصه يريگج اندازهي( نتا1جدول )

 (%) Sand (%) Silt (%) Clay (Cmعمق ) (Cm/h)يرينفوذپذ عرصه

 19/22 شاهد
 22/72 33/91 11/12 اول

 91/3 33/23 88/87 دوم

 11/1 7کانال
 11/73 99/21 22/82 اول

 11/73 11/21 88/87 دوم

 79/1 2کانال
 29/72 77/23 88/13 اول

 83/3 11/28 11/89 دوم

 9کانال

 
39/23 

 11/72 11/23 33/13 اول

 33/3 11/21 11/81 دوم

 39/78 1کانال
 81/3 88/21 88/82 اول

 18/1 11/29 88/83 دوم

 8/27 1کانال
 1 88/21 99/81 اول

 22/1 88/27 73/17 دوم
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 شاهد يخاک در عرصه ييايميش يهايژگي( و2جدول )

 عمق عرصه
موقعيت 

 لدرکانا
pH 

EC 
(ds/m) 

HCO3
- 

(ppm) 
CL

- 

(ppm) 
SO4

-2 
(ppm) 

Na
+
 

(ppm) 
K

+
 

(ppm) 

 21/3 33/7 79/7 98/9 73/2 83/3 3  اول شاهد

 22/3 32/7 37/3 13/2 23/2 11/3 32/3  دوم 

 7کانال
 

 اول
 

 79/3 38/3 18/3 18/7 18/7 12/3 23/3 ابتدا
 73/3 38/3 19/3 39/2 18/7 13/3 23/3 ميانه
 79/3 38/3 33/3 19/2 38/7 19/3 38/3 انتها

 دوم
 78/3 18/3 13/3 39/2 98/7 91/3 73/3 ابتدا
 79/3 33/3 19/3 18/7 19/7 17/3 28/3 ميانه
 73/3 83/3 33/7 18/7 18/7 19/3 38/3 انتها

 2کانال

 اول
 73/3 13/3 38/3 38/2 88/7 11/3 73/3 ابتدا
 73/3 18/3 89/3 18/7 28/7 91/3 93/3 ميانه
 79/3 88/3 18/3 88/7 79/2 11/3 38/3 انتها

 دوم
 78/3 18/3 13/3 39/2 98/7 91/3 73/3 ابتدا
 79/3 33/3 19/3 18/7 19/7 17/3 28/3 ميانه
 73/3 83/3 33/7 18/7 18/7 19/3 38/3 انتها

 9کانال

 اول
 79/3 18/3 13/3 89/7 99/7 93/3 39/3 ابتدا
 73/3 88/3 89/3 39/7 28/7 91/3 38/3 ميانه
 78/3 38/3 98/3 79/2 98/7 93/3 39/3 انتها

 دوم
 23/3 89/3 33/3 78/7 28/7 91/3 79/3 ابتدا
 78/3 13/3 39/3 99/7 98/7 93/3 78/3 ميانه
 73/3 33/3 18/3 39/2 99/7 91/3 78/3 انتها

 1کانال

 اول
 23/3 23/7 39/3 93/9 78/2 89/3 39/3 ابتدا
 23/3 78/7 39/3 79/2 29/2 11/3 38/3 ميانه
 23/3 18/7 18/7 39/1 18/2 39/7 33/3 انتها

 دوم
 23/3 18/7 18/7 39/1 18/2 39/7 33/3 انتها
 78/3 28/7 18/3 19/9 18/2 12/3 38/1 ابتدا
 73/3 38/3 19/3 19/2 39/7 13/3 23/3 ميانه

 1کانال

 اول
 78/3 39/2 33/7 39/9 13/2 31/3 39/1 ابتدا

 78/3 78/7 31/3 18/9 38/2 81/3 33/3 ميانه

 79/3 83/7 19/7 73/1 18/2 31/3 38/1 انتها

 دوم
 73/3 98/7 18/7 18/9 33/7 18/3 39/3 ابتدا

 73/3 38/7 88/3 98/9 23/2 81/3 38/3 ميانه
 78/3 19/7 28/7 39/1 13/2 33/3 38/3 انتها
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 هاخاک کانال يريالب بر نفوذپذيانس اثر پخش سيه واري( تجز3جدول )

 ن مربعاتيانگيم df راتييمنبع تغ

 371/3** 1 کانال

 ns332/3 2 طول کانال

  71 خطا
 دارير معني: غns، 1دار در سطح احتمال ي**: معن

الب و شاهد با آزمون يپخش س يعرصه يهاخاک در کانال يرين نفوذپذيانگيم يسهي( مقا4جدول )

 دانکن
 (cm/hr) يرين نفوذپذيانگيم کانال

7 a11/1 

2 a79/1 

9 b39/23 

1 b39/78 

1 b8/27 

 b19/22 شاهد

برابر کاهش  9/1نسبت به شاهد،  2و  7پخش  يهاخاک در کانال يريزان نفوذپذيم

متر بر ساعت( و يسانت 19/22شاهد ) يزان نفوذ در عرصهين ميشتريداشته است. ب

 .استمتر بر ساعت( يتـسان 79/1و  11/1)  2و  7پخش  يهازان آن در کانالين ميکمتر

 يهالت و رس در کاناليرات شن، سييمشخص شدن تغ يها براداده يآورپس از جمع

 يهاج نشان داد در کاناليانس انجام شد و نتايه واريشاهد آزمون تجز يمختلف و منطقه

لت و رس وجود ندارد يدر مقدار شن، س يداريشاهد اختالف معن يو منطقه 1تا  7

نشان دادند به  يالب هشتبندي( در پخش س13: 7931و همکاران ) يممسل(. 1)جدول 

 پخش يلت در عرصهيالب، درصد رس و سيپخش س يزدانه در عرصهيل وجود مواد ريدل

% داشته است. اما در پخش 7در سطح  يداريدار و درصد شن کاهش معنيش معنيافزا

ش بوده و يمقاوم به فرسا بادست که عمدتاً يالب کاشمر با توجه به جنس سازندهايس

 از نظر بافت خاک مشاهده نشد. يداريکنند تفاوت معنيد ميتول يزدانه کميرسوب ر
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 الب بر بافت خاکيانس اثر پخش سيه واري( تجز5جدول )

  ميانگين مربعات   منبع تغييرات
Df Sand Silt Clay 

 ns12/3 ns23/3 ns31/7 1 کانال

 ns17/2 ns13/7 *18/9 7 عمق

 ns71/3 ns71/3 ns13/3 1 عمق×کانال

    91 خطا

 دارير معني: غ nsدار در سطح احتمال پنج درصد، ي*: معن

خاک با آزمون دانکن يکيزيف يهايژگين ويانگيسه مي( مقا6جدول )  

  رهايمتغ  

 رس )%( لت )%(يس شن )%(  کانال

7 a31/87 a11/21 b13/73 

2 a12/87 a91/21 b31/73 

9  a23/82 a31/28 b11/73 

1 a81/81 a12/21 ab87/3 

1 a22/83 a81/21 a77/1 

 a22/11 a13/92 ab23/73 شاهد

رات رس در سطح احتمال پنج ييعامل عمق نشان داد تغ يانس برايه واريج تجزينتا

ها کانال يش مقدار رس در خاک سطحيالب باعث افزايدار است و پخش سيدرصد معن

شن،  يرهايمتغ يعمق برا×شاهد شده است. اثر متقابل عامل کانال ينسبت به منطقه

الب بر بافت يپخش س تأثيرنشان دادن  ينداشتند. برا يداريلت و رس اختالف معنيس

ها با ن کاناليانگيم يسهيمختلف مقا يهالت و شن( در کاناليخاک )مقدار رس، س

 يهاافته، در کاناليرس کاهش  (. در کانال اول درصد8آزمون دانکن انجام شد )جدول 

مقدار رس  شاهد است اما در کانال چهارم و پنجم مجدداً يهاه نمونهيدوم و سوم شب

ب ين ترسيشتريدر کانال اول، ب يريگـشتر آبيافته است. با توجه به تعداد بيکاهش 

شود که باعث ين کانال انجام ميزدانه در ايرسوبات ر ييشون آبيشتريرسوب و ب
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 يهابه کانال يشده است. لذا آب با رسوبات معلق کمتر يزان رس خاک عمقيش ميافزا

 نسبت به شاهد شده است.  يزان رس خاک سطحيرسد که باعث کاهش ميم يبعد

مختلف نداشته است و  يهابافت خاک در کانال يرو يداريمعن تأثيرالب يپخش س

اندک  يلين مقدار خيشده است که ا ييابتدا يهازان رس در کاناليش ميتنها باعث افزا

 البي( در پخش س333: 7931و همکاران ) ييپور عقداج فاضليج مشابه نتاين نتاياست. ا

انس يوار يهيج تجزيباشد. نتايز ميالب مهريشان در پخش سيج ايبافق و مخالف نتا

 يهيکل يها بران کاناليب(  نشان داد که اختالف 1خاک )جدول  ييايميش يهايژگيو

 يرهايمتغ يدار است و تماميک درصد معنيم در سطح احتمال يرها به جزء پتاسيمتغ

 مختلف داشته است. يهادر کانال يدارير معنييم تغيبجز پتاس يمورد بررس ييايميش

کانال ×رها در عامل عمق و عامل اثر متقابل عمقيکدام از متغچيه يرات براييتغ

ستم پخش يالب در سيدهد پخش سيوجود نداشت، که نشان م يدارياختالف معن

در عمق خاک نشده است.  ييايميات شير در خصوصييالب مورد مطالعه باعث تغيس

شاهد  يمختلف و عرصه يهاخاک در کانال ييايميش يهايژگيرات وييتغ يبررس يبرا

 ارائه شده است.( 3ج آن در جدول )ين دانکن انجام شد که نتايانگيسه ميآزمون مقا

 خاک ييايميش يهايژگيانس ويه واري( تجز7جدول )

 منبع تغييرات
 ميانگين مربعات 

df pH EC -
HCO3 -

Cl SO4
-2 Na

+ K
+ 

 ns31/7 33/1** 21/9** 23/1** 91/1** 33/1** 33/2** 1 کانال

 ns31/3 ns93/3 ns31/3 ns11/3 ns93/3 ns73/3 ns93/3 7 عمق

 ns31/7 ns31/3 ns33/3 ns28/3 ns91/3 ns33/3 ns11/3 1 عمق×کانال

        91 خطا

 دارير معني: غ nsو پنج درصد،  1دار در سطح احتمال يب معني**، *: به ترت

  9و  2، 7 يهاالـدر کان pHان ـزي(، م3ده از جدول )ـج به دست آميتاـبر اساس ن
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شاهد  يو عرصه 1، 1 يهاو کانالک گروه قرار گرفتند ين مقدار را دارا بود و در يشتريب

 يدست آمده براه ج بيقرار گرفتند. با توجه به نتا يگرين مقدار در گروه ديبا کمتر

ک يخاک مشخص شد که در سطح احتمال  يرينفوذپذ يالب روياثر پخش س يبررس

شاهد  يو عرصه 1تا  7 يهاخاک در کانال يرين نفوذپذيب يداريدرصد اختالف معن

زدانه در کانال اول و نفوذ يل نهشته شدن رسوبات ريبه دل يريد. کاهش نفوذپذوجود دار

( در 2137 :2373و همکاران ) يتوسط قضاو يج مشابهيآن به داخل خاک است. نتا

الب ي( در پخش س931: 7933و همکاران ) يالمعالطاهر و شمس يالب حاجيپخش س

خاک در  يريدر نفوذپذ يداريمعنج نشان داد تفاوت يدست آمده است. نتاه چنداب ب

ن باشد يتواند اين موضوع ميل ايکانال وجود نداشت. دل يانه و انتهايابتدا، م يهاقسمت

خاک  سطح روي بر مثل رس هاسيالب ريزدانه مواد الب،يس پخش دوره هر پايان که در

 يانيم ،ييابتدا يهادر قسمت يرينفوذپذ يجهيشود. در نتين مينشک دست تهيبطور 

: 7933 ،و همکاران يالمعالکند. اما )شمسير نمييالب تغيپخش س يهاکانال ييو انتها

 ييها از ابتدا به انتها به علت رسوبزادر طول کانال يري( نشان دادند نفوذپذ971

 ابد. ييها کاهش مالبيو آورد س ييحساس قرمز باال يسازندها

 خاک ييايميش يهايژگين ويانگيم يسهي( مقا8جدول )

  رهايمتغ  

 pH EC کانال
-HCO3 

-Cl SO4-2
 Na+ K 

7 bc72/3 b11/3 b88/7 bc21/2 a11/3 b38/3 a72/3 

2 c71/3 ab17/3 ab13/7 ab12/7 ab19/3 a17/3 a72/3 

9 bc33/3 a91/3 a97/7 a13/7 ab88/3 a19/3 ab71/3 

1 ab39/3 cd17/3 c92/2 de19/9 bc27/7 cd21/7 ab78/3 

1 a33/3 d13/3 c21/2 e32/9 c23/7 d19/7 ab79/3 

 a37/3 c82/3 c21/2 cd32/2 bc32/7 c31/7 b29/3 شاهد
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خاک در دو گروه  يريها از نظر نفوذپذج حاصل از آزمون دانکن نشان داد کانالينتا

شاهد در سطح  يو عرصه 1، 1، 9 يهابا کانال 2و  7کانال  يريرند و نفوذپذيگيقرار م

الب کاشمر به طور يپخش س يدار دارد. در عرصهيک درصد تفاوت معنياحتمال 

ن يشتريرد و بيگيالب صورت ميپخش س يهادر کانال يريگليکبار سي يمتوسط سال

 % از عرصه را فراگرفته است. بنابر83س تا کنون حدود يسأز از زمان تيالب نيحجم س

 يهاالب به کاناليه پر شده و سياول يهاشتر کاناليساالنه ب يمعمول يهاالبين در سيا

الب يجه پخش سيآنها گردد. در نت يريرسد که بتواند باعث کاهش نفوذپذينم يبعد

شاهد شده  ينسبت به عرصه 2و  7پخش  يهادر کانال يريمنجر به کاهش نفوذپذ

 ينينشالب و تهيها به منبع سآن يکيل نزديبه دل 2و  7 ين مسئله در عرصهياست. ا

( مطابقت 17: 7932و همکاران ) يمانيج سليه است که با نتايشتر بار معلق قابل توجيب

لت و ير رس، سيدر مقاد يداريشاهد اختالف معن يو منطقه 1تا  7 يهادارد. در کانال

ت و يسخت )گران ياز سازندها باالدست منطقه عمدتاً يرا سازندهايشن وجود ندارد. ز

اب و يج پاديکنند. که با نتايجاد ميا يزدانه کمتريرماسه سنگ( بوده و رسوبات 

ش يحساس به فرسا يو مارن يآهک ي( در گچساران با سازندها27 :7931همکاران )

ر رس در يعامل عمق نشان داد مقدار متغ يانس برايوار يهيج تجزيمطابقت ندارد. نتا

دهد ين نشان ميدار است و ايمعن يمتريسانت 13-3سطح احتمال پنج درصد در عمق 

افته است و يل خاک انتقال يپروف ينييپا يهابه قسمت ييدانه رس در اثر آبشوزيذرات ر

باعث کاهش  3-13ش رس در عمق ين افزايده است که ايش درصد رس گرديباعث افزا

( در دشت 88: 7931) يو محمد يج نصرتيدر خاک شده است که با نتا يرينفوذپذ

 1/7ش يپخش باعث افزا يهاالب در عرصهيپخش س زهاب کرمانشاه مطابقت دارد.

نسبت به  2و  7 ي، در عرصهpHخاک نسبت به شاهد شده است. مقدار  pH يدرصد

و همکاران  7يج نادريدست آمده با نتاه ج بيدار داشت. نتايش معنيشاهد افزا يعرصه

شتر شده يالب بيته در اثر پخش سيديدهد اسيد، که نشان م( مطابقت دار71 :2333)

                                                           
1- Naderi etal., 
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، يالب هشتبندي( در پخش س73 :7939راد ) يافشار و بهشت ياست. اما در پژوهش آقائ

پخش نسبت به  يدر عرصه pHن يانگي% م33دار در سطح يمعن يول يکاهش جزئ

حمل شده باعث الب و نوع مواد يت آب سيفيشاهد مشاهده شده است. البته ک يمنطقه

ن فاکتور داشته باشد. از يبر ا يمتفاوت تأثيرالب در مناطق مختلف يشود پخش سيم

 يهادارد تفاوت يبستگ يطيط محيها به شراه عامليکه اطالعات حاصل از تجز ييآنجا

 ست.ير مطالعات دور از انتظار نين مطالعه با سايا ياحتمال

 9مربوط به کانال  ECن مقدار يمقدار و کمترن يشتريب يدارا 1در کانال  ECزان يم

نسبت  EC  يدرصد 93باعث کاهش  9و  2، 7پخش  يهاالب در عرصهيبود و پخش س

ل خاک توسط يامالح پروف ين کاهش شست و شويشاهد شده است. علت ا يبه عرصه

( و 17 :7932و همکاران ) ي(، برآباد83: 7931و همکاران ) يباشد. مهدويالب ميس

 يمارهايت در يکيالکتر تيهدا ( به کاهش333 :7931و همکاران ) ييپور عقدالفاض

( نشان دادند در پخش 781 :7932اب و همکاران )ياند. اما پادکرده اشاره البيس پخش

الب نسبت به شاهد يپخش س يدر خاک محدوده يکيت الکتريالب گچساران هدايس

 نداشته است. يراتييتغ

در  2و  7 يهاک گروه و کاناليکربنات در ين مقدار بيبا کمتر 9و  2 يهادر کانال

الب در يدر هر دو گروه مشترک است، پخش س 2گر قرار گرفتند و کانال يد يگروه

ن موضوع يل اـيکربنات شده است. دليب يدرصد 13پخش باعث کاهش  يهاعرصه

الب باشد که يستم پخش سيبه س يورود يهاالبيتواند مربوط به مواد معلق در سيم

 ( مطابقت دارد. 12: 7932و همکاران ) يج برآباديبا نتا

الب شده است. يم در منطقه پخش سيکلر و سد يالب باعث کاهش نسبيپخش س

ها شده و مقدار کلر و نمک ييآن باعث آبشو يجيها و نفوذ تدرالب در کاناليتجمع س

رات ييز در تغيباالدست ن يشناسنيزم ين نوع سازندهايدهد. همچنيم را کاهش ميسد

که در منطقه موجود  يشناسنيزم يهاخاک موثر است. سازند ييايميات شيخصوص
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ن يکامبر ين واحد متعلق به دورهيتريميستند. قديبرخوردار ن يباشند از تنوع چندانيم

سازندها از ن ياست، ا يت درونين( و گرانيلوريور )سيسنگ سازند نل و ماسهيو شامل ش

و امالح کلر و  ECش يجه باعث افزايباشد در نتيامالح نمک نم يدارا ينوع سازندها

 ( است. 7: 7931و همکاران  يج )کاظمياند که بر خالف نتام نشدهيسد

SO4 يالب باعث کاهش نسبيپخش س
مورد مطالعه شده است که  يدر منطقه 2-

الب در ي( مطابقت دارد. پخش س13: 7932و همکاران ) يج برآباديج با نتاين نتايا

 شاهد ين کاهش نسبت به عرصهيا يم شده است وليپخش باعث کاهش پتاس يهاکانال

شوند فاقد ين مينشالب تهيستم پخش سيکه در س يرا نوع رسوباتيدار نبود زيمعن

خاک نداشته م يپتاس يبر رو يداريمعن تأثيرالب يجه پخش سيم هستند در نتيپتاس

 ( مطابقت داشته است. 787: 7932اب و همکاران )يج پادياست که با نتا

الب کاشمر، يانجام شده در پخش س يآمار يها( و آزمون2ج جدول )يبا توجه به نتا

مورد  ييايميات شير خصوصيافته سايش يپخش افزا يکه در عرصه pHبه جز مقدار 

نسبت به شاهد کاهش  9و  2،7 يهاکانال ژه دريالب به ويپخش س يدر عرصه يبررس

باشند. يشاهد م يه عرصهيافته و شبيش يمجدداً افزا 1و 1 يهاافته است و در کانالي

 يشتر برايه و فرصت بياول يهاشتر کاناليب يريز ذکر شده آبگيهمانطور که قبالً ن

 ها شده است. ن تفاوتين خاک باعث ايريامالح و انتقال آنها به اعماق ز يشستشو

  يريگجهينت

خاک در  يهايژگيدر و يراتييالب منجر به تغين پژوهش نشان داد که پخش سيا

( >37/3p) يريدار بر نفوذپذيمعن يالب اثريمورد مطالعه شده است. پخش س يمنطقه

افته است. يبرابر کاهش  9/1 يريزان نفوذپذيها نسبت به شاهد مداشته است و در کانال

شتر يب آنها در پشت کانال اول، باعث انتقال بيها و ترسالبيمعلق موجود در سمواد 

ن خاک شده و با کاهش خلل و فرج درشت يريز يهاهيبه ال يذرات رس از خاک سطح
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پخش باعث  يهاالب در کاناليافته است. پخش سيخاک کاهش  يريخاک، نفوذپذ

 ييايميو ش يکيزيف يژگين ويترته نسبت به شاهد شده است. مهميدي% اس1/7ش يافزا

اند، شامل: الب قرار گرفتهيس تأثيرالب کاشمر که تحت يپخش س يخاک عرصه

 اتين خصوصين ايباشند. در بيم ميکربنات، سولفات، کلر و سدي، بEC ،pH، يرينفوذپذ

گذارد. يالب ميستم پخش سيس يرو يدا کرده است که اثر منفيکاهش پ يرينفوذپذ

اند. لذا الب نداشتهيـستم پخش سيس يرو يخربـم تأثيرگر يات ديخصوصر ييتغ يول

 ييايميات شيخصوص يل رويستگاه کاشمر، پخش سيکرد در ا يريگجهيتوان نتيم

ستم پخش يته است. لذا سـالزم را داش يينداشته و کارا يمخرب تأثيرخاک منطقه 

 تأثيرمنطقه  يشناسنيزم ياحداث شده است و سازندها يحيالب در مکان صحيس

ات خاک يالب خصوصي، پخش سيالب ندارد. به طور کليستم پخش سيس يرو يمخرب

قرار داده است و از  تأثيرشتر تحت يپخش را ب ي، عرصهيکيزيژه خواص فيو، بهيسطح

ز يپخش ناچ يعرصه ييايميو ش يکيزيات فيرات خصوصييزان تغيمق مـسطح به ع

ست. با توجه به يدار نيجاد شده معنيرات اييتغ% 31شود و در سطح اعنماد يم

اد ين تا اعماق زيريز يهيبه ال يپخش، انتقال مواد معدن يخاک عرصه يباال يرينفوذپذ

 شود. يده نميش امالح ديخاک افزا يمتريسانت 13-733ادامه داشته و در عمق

)کمتر  يرسک قشر نازک يالب کاشمر ينشان داد که در پخش س يدانيم يهاديبازد

 ل شده است، که باعث کاهشياول و دوم تشک يهااز کانال ييهامتر( در بخشيسانت 2از 

 زدنشود هرساله با شخميشنهاد مين پيشده است، بنابرا ييابتدا يهادر کانال يرينفوذپذ

نده آماده کرد. يآ ياحتمال يهاالبيورود س يها توسط تراکتور، منطقه را بران کاناليا

 يالب بر رويها نشان داد که اثرات پخش سر پژوهشيق با ساين تحقيج اينتا يسهيمقا

ز يآبخ يهضحو يشناسنيزم يمانند سازندها يپخش به عوامل متعدد يخاک عرصه

 يريت نفوذپذيل، وضعيزان رسوبات حمل شده توسط سيل، ميو آورد س يباالدست، دب

الب را در هر يد اثرات پخش سين بايادارد. بنابر يپخش و.... بستگ يآبرفت عرصه

 مورد مطالعه قرار داد.   يهمان عرصه يکيدرولوژيو ه يکيزيط فيمنطقه با توجه به شرا
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