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بررسی تأثیر پخش سیالب بر روند تغییرات نفوذپذیری
خاك در استان بوشهر
 علی جعفری؛ كارشناس ارشد مركز تحقیقات كشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر
 فاطمه توكلیراد؛ کارشنا ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر

چکیده
پخش سیحب نقش مؤثری در بهبود و ظاصلخیزی خاك ،تخیرة آب های زیرزمینهی ،اظیها و تقویهت پوشهش گیها ی ،و
جلوگیری از ظرمت شن ای روا دارد .یكی از مشهكحت عكهدة رهرد های پخهش سهیحب ورود رسهوبات به داخهل
سیستی ای پخش و ت نشست مواد ریزدان و درنهایت ،ما ش نهوتپذیری است .ب ن ر میرسهد ،در رهول زمها  ،در اثهر
ورود رسوبات ریزدان ب شبك ای پخش سیحب ،راندما این ررد ا ما ش یابد و پهس از مهدت زمهانی عكهحً مهارایی
خود را از دست د ند .دف اصلی این توقیق بررسی میزا و رونهد تغییهرات نهوتپهذیری توهت تهأثیر عكلیهات پخهش
سیحب است .در این توقیق ،با روش استوان ای مضاعف ،نهوتپذیری سطوی خاك در عرصة پخش و شا د اندازهگیری
میشود .ب من ور بررسی روند این تغییرات ،مولِ نكون برداری در ظد فاصل نهر های گسهترش سهیحب ،نوار های اول،
دوش ،و سوش ،م سیلگیری میشوند ،ب عنوا مول اندازهگیری انتخاب شدند .داده ای جكعآوریشده با استهاده از آزمو
آماری مروسكال وا یس تجزی و تولیل شد .با توج ب سطح معنیداری این آزمو  ،م مكتر از  0/01است ،میتهوا بیها
مرد م بین نهوتپذیری نوار ای مختلف پخش سیحب و عرصة شا د اختحف معنیدار وجود دارد.
واژگان کلیدی :بوشهر ،پخش سیحب ،تغییرات نهوتپذیری،

 نویسندة مسئول تلفن077-33342248 :

رسوبات.

Email: fatemeh.tavakoli8@gmail.com
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داخل بندسار ا نسبت ب زمین شا د (خارج بندسار)

مقدمه
یكههی از ویژگههی ههای اقلیكههی منههارق خشههم و
نیك خشم ،عحوه بهر مكهی نهزوبت جهوی ،وقهوع
رگبار ای شدید و موتاهمهدت اسهت ،مه در بیشهتر
موارد سبب وقوع سیحب ای فراوا مهیشهود .افهت
سههطح آب ههای زیرزمینههی به د یههل شههرایط خههاص
یدرو وژیكی مشور و استوصال بیرویهة منهابع آب
زیرزمینی ،استهاده از سیحب های فصهلی و نهزوبت
جوی را در تغذیة سهره ای آب زیرزمینهی و اظیهای
مراتع ضروری نكهوده اسهت .ورود ظجهی زیهادی از
سیحب ای موتهوی امهحد و بهار معلهق فهراوا بها
منشأ ای متههاوت ،از یهم سهو ،بها برجهایگذاشهتن
رسوبات فراوا و ،از سوی دیگر ،با نهوت مواد مولول
و ریزدان

كراه با سهیحب نههوتی در آبرفهت ها به

مههرور زمهها سههبب تغییراتههی در نهوتپههذیری خههاك
میشود .بنابراین ،به ن هر مهی آیهد ،در رهول زمها ،
رانههدما رههرد ههای پخههش سههیحب از جهههت مهههار
سیحب و تغذیة سهرة آب زیرزمینهی مها ش یابهد و
پس از مدت زمانی این پروژه ا عكحً مارایی خهود را
از دست بد ند.
بررسی نهوتپذیری ب روش اسهتوانة مضهاعف در

در ظدود  60درصد ما ش یافت است ].[6
مطا عههات تههأثیر ضههخامت رسههوبگههذاری در
موههدودة پخههش سههیحب آب باریههم بههی بههر میههزا
نهوتپذیری خهاك نشها داد مه  ،بها افهزایش ارتههاع
رسوب ،نهوتپهذیری خهاك نخسهت خیلهی سهریع و
سپس ب مقدار ناچیزی ما ش مییابد .در این توقیق
میزا نهوتپذیری خاك با ضخامت رسوب بهین  0تها
 0/5سانتیمتر بیش از  25سانتیمتر در سهاعت ،بهرای
ضخامت رسوب  1تا  1/5سانتیمتر  6ه  25سانتیمتر
در ساعت ،برای ضخامت رسوب  1/5تا  4سانتیمتهر
میزا نهوتپذیری  2ه 6سانتیمتر در سهاعت ،و بهرای
ضههخامت رسههوب بیشههتر از  4سههانتیمتههر میههزا
نهوت پذیری مكتر از  0/1سانتی متر در ساعت گهزارش
شده است ].[4
در بررسی آثار پخش سیحب بر نهوتپذیری خاك
سطوی در عرصة آبخوا قوشة دامغا  ،سرعت نههوت
آب در خاك نسهبت به شها د در ظهدود  9/6برابهر
ما ش یافت است ] .[12بررسی اثر پخش سهیحب در
تغییرات نهوتپذیری خاك سطوی در ایستگاه سهرین
قره جریا زنجا نشا داد م نهوتپذیری در عرصهة
پخش سیحب پس از پهن بهار آبگیهری در مهدت دو

عرصة پخش سیحب مبودرآ نو و مقایسة آ بها یهم

سال نسبت ب عرصة شا د  3/65cmh -1ما ش یافته

نقط از منطقة مجهاور بحفصهل عرصه نشها داد مه

است .در این بررسی میزا بار معلق در عرصة پخش

متوسط نهوت در عرص ظدود  1/9سانتیمتر در سهاعت

بیشتر از عرصة شا د ب دست آمد ].[7

و در نقطة شا د ظدود  2/25سانتیمتر در ساعت است

مطا عاتی م در استهبا استا فارس انجهاش شهد

و این بدا مههوش است م نهوتپهذیری عرصه ظهدود

نشا داد م نهوتپذیری خاك در اثر پخش سیحب در

 0/35سانتیمتر بر ساعت ما ش یافت است ].[2

رول یم فصل چهار برابهر مها ش یافته اسهت ].[8

بررسی تهأثیر آبرفهت های نهشهت شهده بها منشهأ

تغییرات خصوصهیات خهاك پهس از اجهرای پخهش

متهههاوت در نهوتپههذیری خههاك بندسههار ای اسههتا

سیحب در استا مردستا ری چهار سهال نشها داد

خراسا نشا د ندة ما ش نهوتپذیری خاك ب رهور

م نهوتپذیری خاك مها ش یافته اسهت ] .[9نتهای

متوسط از  5/7سانتیمتر در ساعت ب  2/27سانتیمتهر

مطا عات در ایستگاه پخش سیحب د لهرا نشها داد

در ساعت است .ب عبارت دیگر ،میهزا نهوتپهذیری

مهه رسههوبگههذاری بیشههترین تههأثیر را در مهها ش
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نهوتپذیری سطح ظوضچة رسوبگیر و نهر گسترشی

ارزیههابی و بررسههی تههأثیر پخههش سههیحب در رونههد

نسبت ب نقطة شا د داشت  ،و ی تهأثیر موسوسهی در

تغییرات نهوتپذیری خاك دف اصهلی ایهن توقیهق

عرص هة پخههش سههیحب نداشههت اسههت .بهها بیروبههی

است.

رسوبات ت نشینشده در مدت پن سال اجرای ررد،
سرعت نهوت ب نوو چشكگیری افزایش یافته اسهت.
در عكق بیش از  10سانتیمتری خهاك سهرعت نههوت

مواد و روشها
منطقة مورد مطالعه

زیاد است و روند آ افزایشی اسهت و بها بیه های

مودودة اجرای ررد در شكال شرق شهر ا هرش و در

بابتر اختحف شدیدی نشا مید د .بنابراین ،عهحوه

دامنة جنوبی رشت مو ی از دامن ای جنوبی زاگرس،

بر بیروبی رسوبات ،ایجاد سطح جدید نهوت در عكق

با ناش مولی قلع دختر ،با رول جغرافیهایی  17 51′تها

ظههداقل  10سههانتیمتههر خههاك مهیتوانههد در افههزایش
نهوتپذیری تأسیسات و ،درنتیج  ،تغذیة آب زیرزمینی
بسیار مؤثر واقع شود ].[10

 20 51′شرقی و عرض جغرافیایی  55 28′تا 60 29′
شكا ی واقع شده است (شكل .)1
در این منطق  ،یازده روسهتا توهت پوشهش آثهار

بررسههی اثههر پخههش سههیحب بههر رونههد تغییههرات

اجرایی ررد پخش سهیحب آبخهوا تنگسهتا قهرار

نهوتپذیری خاك سطوی در ظوضهة آبخیهز چنهداب

دارند و مشاورزی ،با توج ب منابع مودود موجهود،

ورامین نشا داد م شهدت نهوتپهذیری در بانهد اول

شههغل اصههلی سههامنا آ اسههت .شههورهزار هها و

نسبت ب عرصة شا د در ظدود  50درصد و در بانهد

مودودیت میهیهت و مكیهت آب دو عامهل عكهدهای

سوش در ظدود  35درصد و در مل عرصه در ظهدود

مههیشههود جكعیههت بههیش از

اسههت مهه باعهه

 42درصد ما ش داشت است .كچنین ،سرعت نههوت

شت زارنهری این روسهتا ا در توسهعة مشهاورزی

در باند اول نسهبت به عرصهة شها د در ظهدود 73

موفق نباشند .منبع اصلی بهارا های منطقه ناشهی از

درصد و در بانهد سهوش  31درصهد و در مهل عرصه

جریا ای مرروبی است م ن یر سایر منارق اسهتا

ظدود  52درصد ما ش یافت است ].[11

عكدتاً منشأ مدیتران ای دارد و مسیر ظرمهت آ ها از

مطا عات انجاششده در منارق مختلهف نشها داد

غرب ب شرق است.

م نتهای ظاصهل از پهروژه های پخهش سهیحب بهر

میانگین بارندگی منطق  ،بر اسهاس آمهار ایسهتگاه

تغییرات نهوتپذیری خاك در نقاط مختلهف متههاوت

بارا سنجی ا رش ،م در پانزدهمیلومتری عرصة رهرد

است و ضرورت دارد میزا متوسط ایهن تغییهرات و

واقههع اسههت ،در رههول دورة آمههاری  1351ه ،1388

روند آ در رول زما بررسی شهود و بها اسهتهاده از

 260/5درجة سانتی گهراد و متوسهط درجهة ظهرارت

نتههای بررسهی ههای به عكههلآمههده روش مناسههبی در

سابن  25درجة سانتیگراد است .بر اساس نقش ای

راستای افزایش بهرهوری ایهن رهرد ها ارائه گهردد.

اقلیكی ب روش دومارتن اصحدشده ،موهدودة مهورد

كچنین ،شناخت تغییرات نهوتپذیری و مطا عة تهأثیر

مطا ع در منطقة خشم بیابانی گرش واقع شده است.

عكق رسهوبگهذاری در نهوتپهذیری مها را در ارائهة

نوع یتو وژی ،م درو سازند ای ظوضة آبخیز

پیشنهاد ای را بردی و بهین سازی رراظی شهبك ها

منطق وجود دارد ،شامل آ م (مربنات ملسیی) ،گه

یاری خوا د مرد .با توج ب اینك تقریبهاً ده سهال از

(سو هات ملسیی) ،و مار (مار و آ م) اسهت ،مه

اجرای پخش سیحب تنگستا استا بوشهر میگذرد،

متعلههق بهه سههازند ای پابههده ،آسههكاری -جهههرش،
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گچسارا  ،آغاجاری ،و میشا است .سن سهازند ای
فوق از پا ئوسن تا پلیستوسن در تغییهر اسهت .سهطح
عرصة مول اجرای ررد صد كتهار اسهت و شهیب
عكومی عرصهة صهد كتاری موهل اجهرای رهرد دو
درصد است (شكل .)2
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با توج ب رژیی ظرارتهی ایپرترمیهم 1و رژیهی

رروبتی یوستیم ،2كچنهین پروفیهل های ظهرشهده،

خاك عرصة مورد مطا ع از ردة رگوسول 3است.

روش تحقیق
از آنجا م عرصة پخش سیحب ب عنوا مكها های
اصلی نهوت ،ماشهت گونه های درختهی ،ته نشسهت
رسههوب ،افههزایش بههاروری خههاك ،و دیگههر فعههل و
انهعابت است ،بررسی روند تغییرات نهوتپهذیری در
داخل عرصة پخش انجاش شد .برای بررسی روند ایهن
تغییرات ،در ظد فاصهل نهر های گسهترش سهیحب،
نوار ای اول ،دوش ،و سوش ،م سیلگیهری مهیشهوند،
ب عنوا مول اندازهگیری انتخاب شدند .اندازهگیهری
نهوتپذیری خهاك از دو بععهد زمهانی و مكهانی ظهائز
ا كیت است .در بععد زمانی ،باید در پایها

هر سهال

آب هی (شهههریورماه) مشههروط بههر سههیلگیههری عرصههة
نهوتپذیری خاك اندازهگیری شود .در بععد مكانی نیز،
در رول ر نوار و در نُ نقط ( ر مداش با س تكرار)
نهوتپذیری خاك اندازهگیری صورایی شد .مول ای
انههدازهگیههری نهوتپههذیری در ارههراف نُه خههطمههش
نصبشده در ر نوار صهورت گرفهت .كچنهین ،در
شکل  .1موقعیت جغرافیایی محدودة اجرای طرح

اراضی شا د نیز نهوتپذیری در س نقط ( ر مداش بها
س تكرار) اندازهگیری شد.

روش اندازهگیری نفوذپذیری
در ایههن توقیههق نهوتپههذیری ب ه روش اسههتوان های

مضههاعف 4انههدازهگیههری شههد .در میهها روش ههای
گونهههاگو انهههدازهگیهههری صهههورایی نهوتپهههذیری،
نهوتسن ای استوان ایه به د یهل ارزانهی سهاخت و
سهو ت ماربرد ه وسهیلة مناسهبی بهرای انهدازهگیهری
سرعت نهوت ستند .اساس این روش بر پایة قرارداد
شکل  .2نمای كلی از محدودة پخش سیالب تنگستان

1. hypertermic
2. ustic
3. regosols
4. double ring
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دو اسههتوانة متوههدا كرمز در خههاك بهه عكههق چنههد

سیحب ،برای آنا یز داده ا باید از روشی استهاده مهرد

سانتیمتر ،ریخهتن آب در هر دو اسهتوان  ،و قرائهت

م بتوا ب مكم آ آثار پخش سیحب بر نهوتپذیری

افت آب از استوانة مرمزی در زما ای مختلف است

خاك نوار ا ،اختحف بهین نوار ها ،و نیهز آثهار ملهی

(شكل  .)3این روش نهوت عكهودی آب را در بخشهی

پخش سیحب بر نهوتپذیری خاك را به دسهت آورد.

از پروفیل خاك در بابی سطح ایستایی انهدازهگیهری

بنابراین ،بدین من ور ،برای تجزی و تولیل داده ها از

میمند .استوان ای مضاعهف مورد استهاده از جهنس

آزمو آماری مروسكال وا یس استهاده شد.

آ هنانههد و به ضخامهههت دو میلهیمتهههر .به من ههور
سهو هت در ظكل و نقل و اشغال جهای مكتر ،قطههر
استهوان ا متههاوت است تهها به راظههتی در داخههل
یكدیگهر قرار گیرند .بة این استوان ا نیز تیز است تا
ب راظتی و با ظداقل ب یخهوردگی در داخهل خهاك
فرو روند .ب

نگاش ریختن آب در داخل اسهتوان ها،

خطر ب هی خهوردگی سهاختكا خهاك وجهود دارد،
بنابراین ،بهتر است پیش از اجرای این عكل یم قطع
نایلو در مف استوان ها روی خهاك گذاشهت شهود.
افت سطح آب در استوانة مرمزی در فواصل زمانی بر
ظسب دقیق تا ثابتشد سرعت نههوت ثبت و میهزا
نهوت نهایی با استهاده روش نهوتپذیری مواسب شد.

نتایج
امحد و مواد معلقهی مه

كهراه روانهاب ،در نتیجهة

انوحل و عكل فرسایش ،ب منارق پاییندست انتقهال
مییابند در مول عرصة پخش سیحب رسوب میمنند
و ،با توج ب میهیت و مكیهت سهیحب ،تغییراتهی در
خصوصیات خاك عرص ب وجهود مهیآورنهد .تغییهر
خصوصههیات شههیكیایی خههاك سههبب تغییههر برخههی
خصوصیات فیزیكی خاك ،از جكل ساختكا خهاك،
می شود .كچنین ،بار معلق كراه سیحب سبب تغییر
بافت خاك میشود ،بنابراین ،این عوامهل نهوتپهذیری
خاك را توت تأثیر قرار مید ند و ،بست به میهیهت
سیحب ،در سرعت نهوت آب در خاك تأثیر مثبهت یها
منهی دارند .مطا عات امثر موققا در این زمین ظامی
از ما ش نهوتپهذیری خهاك در اثهر پخهش سهیحب
است .در این توقیق نیز ،میهانگین نهوتپهذیری خهاك
عرصة پخش سیحب ه نسهبت به عرصهة شها ده در
رول چهار سال ،بهیش از چههار برابهر مها ش نشها
مید د .جدول  1میانگین نهوتپذیری اندازهگیریشده
در نوار ای پخش و عرصة شا د را نشا مید د .ب
من ور مقایسة میانگین نهوتپذیری بین نوار ای پخش

شکل  .3طریقة نصب استوانة مضاعف به منظور اندازهگیری
نفوذپذیری خاك

آنالیز دادههای جمعآوریشده
با توج به تههاوت در ظجهی و میهزا گهلآ هودگی
سیحب ورودی ب

ر نوار و اظتكال وجهود اخهتحف

خصوصیات خاك در ر یم از نوار ای شبكة پخش

و عرصة شا د ،ب د یل نرمالنبهود داده ها (جهدول
 ،)2از آزمو مروسكال وا یس اسهتهاده شهد (جهدول
 .)3با توج ب سطح معنیداری این آزمو  ،م مكتهر
از  0/01است ،میتوا بیا مرد مه بهین نهوتپهذیری
نوار ای مختلف و عرصة شها د در سهطح  1درصهد
اختحف معنیدار وجود دارد (جدول .)4
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مقایسة میانگین نهوتپذیری خاك نوار اول پخهش

موجود در عرصة پخش سیحب با نقاط شا د میتوا

سیحب و عرصة شها د خهود بیهانگر مها ش مقهدار

ب اختحف آشكار نهوتپذیری خاك بین دو عرص پی

نهوتپذیری خاك ب میزا بیش از چههار برابهر اسهت

برد .شكل  5روند تغییرات نهوتپذیری بهین نوار های

(شكل  .)4ظتی در صورت مقایسة تم ب تم نقهاط

پخش و عرصة شا د را نشا مید د.

جدول  .1میانگین نفوذپذیری خاك در نوارهای پخش سیالب و عرصة شاهد ( 1382ـ )1385

1385
82/2
7/96
3/13
4
3/15
2/5
1/8
0/88
2/02
6/47
3/96
7/25
1/23
3/05
5/47
7/31
5/01
0/81
5/37
4/72
3/82
4/09
6/71
5/87
5/31
5/5
3/64
6/59
7/72
8/28

میانگین نهوتپذیری (سانتیمتر بر ساعت)
1383
1384
1/92
0/77
3/99
4/26
2/88
0/2
2/67
3/08
1/27
2/73
3/2
6/31
3/82
3/71
7/09
3/79
1/18
1/30
11/3
5/25
5/67
2/86
8/18
4/61
1/52
4/01
6/33
6/18
6/82
4/72
1/2
3/78
7/3
5/69
7/55
1/11
4/21
5/09
7/54
6/21
6/43
3/86
7/96
7/77
7/35
7/42
6/7
7/42
6/2
3/22
3/86
5/5
7/98
8/16
7/4
9/2
11/45
7/96
11/91
6/71

1382
1/11
13/22
2/87
5/42
2/06
2/11
2/ 7
3/46
2/ 7
4/ 5
3/74
10/04
2/05
7/77
4/92
2/14
3/78
1/84
7/ 2
7/72
3/13
9/12
7/ 6
6/24
6/17
3/06
8/84
5/98
7/45
7/26

نقط
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3

جدول  .2اجرای آزمون كلموگروف اسمیرنوف برای سنجش نرمالبودن دادهها

نوار

نوار اول

نوار دوش

نوار سوش

نوار شا د
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نوار اول

نوار دوش

نوار سوش

شا د

تعداد

36

36

36

36

ملكوگروف اسكیرنوف

1/28

0/47

0/61

1/71

سطح معنیداری

0/07

0/97

0/84

0/002

جدول  .3مقایسة میانگین نفوذپذیری خاك بین نوارهای پخش سیالب و عرصة شاهد ( 1382ـ )1385
توسط آزمون كروسکال والیس

میانگین رتب

تعداد

نوار

32/96

36

1

61/46

36

2

80/33

36

3

115/25

36

شا د

144

مل

SCOR

جدول  .4سطح معنیداری آزمون كروسکال والیس

SCOR

مای اسكوار

74/041

درجة آزادی

3

سطح معنیداری

0/001

شکل  .4مقایسة میانگین نفوذپذیری بین عرصة شاهد و نوار پخش سیالب
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شکل  .5روند تغییرات نفوذپذیری بین نوارهای پخش و عرصة شاهد

بحث و نتیجهگیری
ورود ظجی زیهادی از سهیحب ظهاوی امهحد و نیهز
رسوبات معلق ب شبك ای پخهش سهیحب موجهب
ما ش نهوتپذیری خاك میشود .بدین صورت م  ،از
یم ررف ،با عكلیات پخش سیحب ،ظجی زیهادی از
آب سیحب ظهاوی ترات معلهق وارد عرصهة پخهش
سیحب می شود و ،از ررف دیگر ،آب ورودی خهاك
خشم عرصة پخش را مرروب میمند ،ترات رس را
ب ظا هت انتشهار درمهیآورد ،و بها خهود به ظرمهت
درمی آورد .ر مجا م ظرمت آب خاتك یابد ،انتقال
رس نیز متوقف میشود و آبهی مه در خلهل و فهرج
خاك است ب تدری ب ترات خاك جذب میشهود و
رس ب صورت پوست ای بر روی دیوارة خلل و فهرج
نهشت می شود ] .[3بدین ترتیب ،برای تغییرات برخی
خصوصیات فیزیكی زمین فرا ی میآید .این تغییرات
در جهت ما ش نهوتپذیری خهاك عكهل مهینكایهد.
مقایسة میانگین نهوتپهذیری خهاك در نوار های اول،
دوش ،و سوش پخهش سهیحب و عرصهة شها د بیهانگر
ما ش مقدار نهوتپهذیری به ترتیهب به میهزا ،4/89
 ،3/29و  2/16سانتیمتر در ساعت است.
نتای مقایسة نهوتپذیری خاك بهین نهوار پخهش

سیحب و عرصة شا د پس از چهار سال نشا داد م
بین نهوتپذیری نوار های پخهش و عرصهة شها د در
سههطح یههم درصههد اخههتحف معنههیدار وجههود دارد
(جهدول  .)4مها ش نهوتپههذیری خهاك در نههوار اول
بیشتر و در نوار سوش مكتر است (جدول  .)3نوار اول
بیشتر از نوار سوش آبگیری می شهود .بنهابراین ،میهزا
رسوبات ت نشینشده و مواد معلق موجهود در آب در
نوار اول بیشتر از دو نوار دیگر است و كهین عامهل
باع

ما ش بیشتر سرعت نهوتپذیری در این نوار ب

نسبت دو نوار دیگر شده اسهت .عكهدهتهرین مشهكل
ررد ای تغذیة مصهنوعی ورود رسهوبات به داخهل
سیستی ای پخش و ما ش نهوتپذیری است.
مواد معلق موجود در آب تغذی ب رهور وسهیعی
میزا تغذی را توت تأثیر قرار مید ند .این پدیده بها
عنههوا «انسههداد» بیهها شههده اسههت .انسههداد پدیههدة
پیچیدهای است م ب عواملی چو غل ت مواد معلق،
نسبت توزیهع انهدازة ترات معلهق در آب به توزیهع
منافذ متوسهط خهاك ،سهرعت نههوت او یه  ،سهرعت
ت نشینی ،خصوصیات فیزیكی خاك بسهتر تأسیسهات
تغذی  ،و عوامل بیو وژیكی و شیكیایی آب تغذی شده
بستگی دارد ].[13 ،5
بررسی تأثیر آبرفت ای نهشت شده بر نهوتپذیری
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خاك بندسار ای استا خراسا نشها داد مه میهزا

پخش سیحب مها ش تهدریجی میهزا نههوت آب در

نهوتپذیری خاك بندسار نسهبت به زمهین شها د به

خاك است ،م عكدتاً در اثر مور و مسدودشد منافذ

میزا  2/53برابر ما ش یافته اسهت ،زیهرا رسهوبات

خاك در اثهر ترات ریهز و معلهق ظكهلشهده توسهط

نهشت شدة بندسار ،اغلب ،دان ریزند و ،با مسدودمرد

سیحب ب وجود میآید ].[9

خلل و فرج خاك ،نهوتپذیری را ما ش مید نده م

علل اصلی ما ش نهوتپذیری شبك های پخهش

بهها نتههای ایههن توقیههق مطابقههت دارد ] .[6میههزا

سیحب عبارت است از تشكیل بیة رسهوبی ریزدانه

نهوتپذیری خاك از نوار اول تها عرصهة شها د دارای

ب ضخامت زیاد و كچنین وجود برخی از مانی ای

سیر نزو ی است؛ مها ش آ در نهوار اول نسهبت به

متورششونده در رسوبات ،افزایش مقدار یهو سهدیی،

عرصة شا د بیش از چهار برابر مواسب شد ]،8 ،7 ،2

و ،ب تبع آ  ،پرامنهدگی ترات خهاك و مسدودشهد

 .[12از جكل مودودیت ای تهدیدمنندة پهروژه های

خلل و فرج ].[1
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