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ارزیابی تغییرات مناب  خاکی و آبی ناشی از اجرای عیلیات پخش سیالب برای تعیین برآیند مربت ییا منفیی اگرگییاری آن    

هیای   های پخش سیالب میزان رسوب ورودی بیه کانیال   ر عیلکرد سیستمدتأگیرگیار  ةلفؤترین م ت. مهمامری ضروری اس
توانید خووصییات فیزیکیی و     شدن آن در سطح و تجی  در عیق عرصة پخش است کیه میی   رسان گسترشی و نهشته آب

گیرگییاری پخیش سییالب بیر     کردن عییق نفیور رسیوبات، بیه عییق تأ      با مشخص ،در واق  .شیییایی عرصه را تغییر دهد
های خاد خواهیم رسید. به منظور تعیین اگر گسترش سیل بر میزان نفور رسوب بیه عییق عرصیة پخیش سییالب       ویژگی

هیای پخیش و شیاهد     متیری از سیطح خیاد عرصیه     سیانتی  ۶۰ی   45و  ،45ی   ۳۰، ۳۰ی   ۱5، ۱5ی   ۰گچسیاران از اعییاق   
 ةهای رسوب با انداز درصد دانه .بندی شد از روش الک خشک و هیدرومتری دانهها با استفاده  نیونه ةد. کلیشبرداری  نیونه

. نتایج نشان داد ورود شدآماری بررسی از نظر شده  برداشت ةنیون 8۰مستقل برای  tآزمون دانکن و با متر  کیتر از دو میلی
ر د توانید  و می استمشخص نیایان  های حفرشده تا عیق سوم به طور مؤگر و کامالً رسوبات به صورت عیقی در پروفیل

تیرین   شیود. مهیم   خووصیات فیزیکی و شیییایی خاد تأگیرگیار باشد و از این عیق به بعد تأگیر پخش سیالب ناچیز میی 
بیه   ؛هیای میورد مطالعیه اسیت     ک از الییه یکه از سطح به عیق نوارهای پخش تغییر خواهد کرد نفورپییری هر  ای ویژگی

د و وشی  میی های خیاد بیه اصیطالو کیور      دن خلل و فرج الیهشت ریز نفوری در عیق و مسدودطوری که با افزایش ررا
شیدن   و حتیی پیس از نهشیته    اسیت یابد؛ این حالت در سطح نوارهای پخش چشییگیرتر   نفورپییری به شدت کاهش می

ررات و حتی آب به عییق  د و از نفور وش میبسته و سفالی ایجاد  ای سله متری( الیه سانتی ۱5ی   ۰)عیق  رسوبات در سطح
بیرای  توان  شده در سطح نوارهای پخش و هیچنین میزان نفور عیقی آن می کند. با تعیین میزان رسوب نهشته جلوگیری می

عیلیی و میؤگر   بیه صیورت   های پخش سیالب یا حتی عدم استفاده از ایین روش   تر سیستم داری آسان بهبود کارایی و نگه
 د.کرگیری  توییم

 .بندی، گچساران، نفورپییری، نفور رسوب پخش سیالب، دانه دی:واژگان کلی
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 مقدمه
های م ابل  با ییشروی کویر استفاده از کوان  یکی از راه

بهههال وة سهههیالب و یخهههش آن در اراضهههی آبرفتهههیِ 

ها ب  مراکآ مشجر و اراضی  دان  برای کبای  آن درش 

بارور کشاورزی اس ا یخش سیالب ن ش مؤثری در 

های زیرزمینی، احیا و ک ویه    ذخیرة آب غنای خا ،

های روان  یوشش گیاهی، و جلوگیری از حرک  ماس 

داردا اهمی ِ یخش سیالب در خصوص منابآ خهاکی  

نشهینی مهواد متلهق بها      بیشتر از آن جه  اس  ک  ک 

ههای   هها را به  زمهی     کیفی  خوب بر روی آبرف  آن

کنهها و موجههب رونههق کشههاورزی  بههارور کبههای  مههی

گیهری   د  ب  طوری ک  بیان شاه اهمی  رسوبشو می

های یخش سیالب بیش از ن ش آب اسه ،   در شبک 

ههای   گیری کغییرات زیادی از نظر ویژگی زیرا رسوب

های  خا  و اراضی، رطوب  قاب  استفاده و کغذیة آب

گهاه، میهزان    زیرزمینی، باروری خا ، ضخام  ریشه  

سههازی، و کغییههر شههرایط    رطوبهه  خهها ، خهها   

[ا از طهر   25، 13آورد ] وجهود مهی   محیطی ب  زیس 

های یخش سیالب  کری  خطری ک  شبک   دیگر، جای

های کغذیهة مصهنوعی را در متهر      و همچنی  طرح

دههها کههاهش نفوذیههذیری بههر اثههر   کهایهها قههرار مههی

کهری  مؤلفهة    [ا بنابرای ، مهه  26گذاری اس  ] رسوب

های یخش سیالب میزان  کأثیرگذار در عملکرد سیست 

رسهان گسترشهی و    ههای آب  رسوب ورودی ب  کانهال 

شهان آن در سهطش و کجمهآ در عمهق عرصهة       نهشت 

کوانها خصوصهیات فیزیکهی و     یخش اسه  که  مهی   

شهههیمیایی عرصههه  را کغییهههر دههههاا در واقهههآ، بههها 

کههردن عمههق نفههوذ رسههوبات، بهه  عمههق     مشههخص

هههای خهها   کأثیرگههذاری یخههش سههیالب بههر ویژگههی

 خواهی  رسیاا

ة خههارجی در زمینههة یخههش کح ی ههات منتشرشهها

سیالب ف ط متتلق ب  کشورهای آمریکا و استرالیاس  

میالدی و یهیش   1960های دهة  و آن ه  در طی سال

ههای   [ا در ای  زمین ، در ایران نیز طی دهه  11از آن ]

هههای خههوبی در مجههالت مختلههف  یههژوهش 80و  70

انتشار یاف  ک  بیشتر ییرامون کأثیر یخش سیالب بهر  

ی، خصوصههیات فیزیکوشههیمیایی خهها ،  نفوذیههذیر

ههای آب   خیزی خا ، یوشش گیاهی، و سفره حاص 

زیرزمینههی بههودا شههماری از ایهه  کح ی ههات بهه  نفههوذ 

ههای   رسوب، آن ه  در حها سهیل  و رس، در تیه    

کوان ب  مطالتهات محمهانیا    کنا ک  می خا  اشاره می

های کغذیهة   های رسی در شبک  [ دربارة نفوذ گون 21]

گربایگان فسا، ییشروی ذرات رس در عمق  مصنوعی

[، کغییرات ماس ، سیل ، و 6نسب ] خا  کوسط فتحی

 45ه    30، و 30ه    15، 15ه    0رس در سهه  عمههق 

های یخهش سهیالب کوسهط     متری خا  عرص  سانتی

[، 14[، کیاحیهاری و همکهاران ]  10قضاوی و ولهی ] 

[، سهههکوکی اسهههکویی و 20مههههایان و همکهههاران ]

[، قاسمی 17زاده و همکاران ] اهلل لطف[، 26همکاران ]

 [ اشاره کردا22[، و نادری و همکاران ]9و همکاران ]

ارزیابی کغییرات منابآ خاکی و آبی ناشی از اجهرای  

عملیات یخش سیالب برای کتیی  برآینا مثب  یا منفهی  

اثرگذاری آن امری ضروری اس ا در ای  راستا، در ای  

سی  بر میزان نفهوذ   کح یق ستی شاه اس  اثر گسترش

رسوب ب  عمق عرصة یخش سیالب گچساران بررسهی  

شود کا بتوان نتایج آن را با نتایج سایر کح ی ات ککمیلی 

های یخهش سهیالب،    آکی ادغام کرد و اثربخشی سیست 

ویژه کاهش نفوذیذیری، را ب  صورت عم ی مشخص  ب 

شهاة   و عملکرد ای  روش را در نی  ب  اههاا  کتریهف  

 لی  کرداخود کح
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 شناسی روش
 منطقة مورد مطالعه

منط ة مورد مطالت  در جنوب شرقی استان کهگیلویه   
و بویراحما، در یهنج کیلهومتری شهمال شهرقی شههر      

کهها  51̊ 30́ 50̋گچسههاران، بهها مختصههات جغرافیههایی  
عهر    30̊ 22́کا  30̊ 21́ 30̋طول شرقی و  52̊ 04́ 30

صهة  (ا مسهاح  عر 1شمالی، واقآ شاه اس  )شهک   
از آن  1376هکتههار اسهه  کهه  از سههال   550یخههش 

شهودا سیسهت  یخهش سهیالب مهورد       برداری می بهره
مطالت  متشک  از دو شبکة گسترش سیالب اس  که   

در امتااد یکایگر، در جه  شیب و موازی با آبراههة  
انههاا شههبکة اول و دوم یخههش  اصههلی، اسههت رار یافتهه 

اه اس ا یشت  خاکریز کشکی  ش 12و  10کرکیب از  ب 
بهار   5کا  4رسان ب  طور متوسط ساتن   های آب کانال

دهنهاة   شوناا سازناهای کشکی  با سیالب آبگیری می
حوزة آبخیز باتدسه  عرصهة یخهش شهام  خهامی،      
کژدمی، سهرو ، گهوریی، یابهاه، آسهماری، و ایهالم      
اس ا عرصهة یخهش نیهز بهر رسهوبات آبرفتهی دورة       

نفوذیهذیری خهوب   افکنه  بها     کواکرنر از کیپ مخرو 
 مست ر شاه اس ا

 . موقعیت و نمایی ای منطقة مورد مطالعه1شکل 

 روش تحقیق
بههرداری، یهه  از کشههریش  بههرای کتیههی  ن هها  نمونهه 

هههای یخههش سههیالب از منههابآ  مورفولههوژی سیسههت 
بهرداری از عرصهة    مختلف، بررسی صحرایی و نمونه  

صهورت   1388یخش سیالب مورد نظهر در کابسهتان   

بههرداری،  بههرای اسههت رار کرانسههک  نمونهه یههذیرف ا 
انتخهاب شهاا     ها نوارهای اول و دوم هر یک از شبک 

گون  کوجی  کهرد که     کوان ای  دلی  ای  انتخاب را می
 -رسههان چههون نوارهههای اول و دوم بهه  کانههال آب  

کرنهها، کههأثیر بیشههتری از سههی     گسترشههی نزدیههک 
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ا کواننه  های اولی مهی  یذیرناا بایهی اس  ک  یشت  می
ههای یهایینی    رسوب بیشتری به  دام اناازنها و یشهت    

[ا در عرصهة  24، 15کننا ]  رسوب کمتری دریاف  می
شهاه در نوارههای    نشس  مورد مطالت  نیز رسوبات ک 

کوان گف  از  اول و دوم بیشتر اس   ب  طوری ک  می
گونه  رسهوب    نوارهای چهارم و ینج  به  بتها ههیم   

ر عرصه  مشهاهاه   شاه ناشی از یخش سیالب د نهشت 
نشاا ی  از است رار کرانسک ، هر کرانسک  ب  چهار 

شک  مسهاوی ک سهی  شها و در ههر      قسم  مستطی 
گذاری در  قسم  یک ن ط ، ک  متر  متوسط رسوب

 (ا2کرت اس ، برای حفر یروفی  انتخاب شا )شک  
بودن خا  عرص  با ککامه    ست ، ب  دلی  آبرفتی

ههای سهطحی    یه  ناچیز و همچنهی  اهمیه  ن هش ت   
های یخش سهیالب در اثربخشهی آن، از عمهق     عرص 
 30ه    15متههر(، عمههق دوم )  سههانتی 15ه    0اول )
متهر(، و عمهق    سانتی 45ه   30متر(، عمق سوم ) سانتی

بهرداری   متر( هر یروفی  نمون  سانتی 60ه   45چهارم )
ههای   شاا همچنی ، ب  منظور کتیهی  کغییهرات نمونه    

فاقها اجهرای عملیهات    عرصة یخهش، در محلهی که     
یخش سیالب بود، ب  عنوان شاها )در جنهب عرصهة   

یخههش(، بهه  صههورت کصههادفی، در چهههار ن طهه  و از 
(ا کلیهة  3بهرداری شها )شهک      اعما  یادشهاه نمونه   

بنای شها   ها با استفاده از روش الک خشک دان  نمون 
میکهرون بها هیهارومتری به  دو      62و ذرات کمتر از 

 2رون( و رس )کمتهر از  میکه  2کها   62بخش سیل  )
شان درصا  [ا ی  از مشخص7میکرون( ک سی  شا ]

 Gradistatافهزار   رسوب روی هر الک ب  کمهک نهرم  
ههای رسهوب بها انهاازة کمتهر از دو       [ درصا دانه  2]

متهر مشهخص شها و کوسهط آزمهون دانکه  بها         میلی
شاه  نمونة برداش  80برای  SPSSافزار  استفاده از نرم

کانهال   -ز اعما  مختلهف نهوار اول  نمون  ا 16)شام  
نمون  از اعما  مختلف نهوار   TA1 ،16رسان اول  آب
نمونه  از اعمها     TA2  ،16رسان اول کانال آب -دوم

 TB1 ،16رسههان دوم  کانههال آب -مختلههف نههوار اول
رسهان   کانهال آب  -نمون  از اعما  مختلهف نهوار دوم  

نمونههه  از اعمههها  مختلهههف منط هههة  TB2 ،16دوم 
ز نظر آماری بررسهی شها  به  طهوری که       ا (Nشاها

متوسط درصا ذرات رسوب هر نوار یخش با منط هة  
شاها در چهار طب ة عم هی و در سهطش یهنج درصها     

 داری م ایس  شاناا آزمون متنی

برداری رسوب اط نمونه. شمایی ای عرصة پخش سیالب گچساران و نق3شکل      برداری . شماتیک نحوة استقرار ترانسکت و تعیین قطعات نمونه2شکل 
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 نتایج
بنای و م ایسهة میهانگی  آزمهون     نتایج گروه 1جاول 

دانکهه  بههرای درصهها رسههوبات نفههوذیِ هههر یههک از 
دهاا شک   نوارهای عرصة یخش و شاها را نشان می

 2متوسط درصا ههر یهک از ذرات رس )کمتهر از     4
ریهز   میکرون(، ماسة خیلهی   63ه   2میکرون(، سیل  )

 250ه    125رون(، ماسهههة ریههز ) میکهه  125ه    63)
میکرون(، ماسهة   500ه   250میکرون(، ماسة متوسط )

درشه     میکرون(، ماسة خیلهی  1000ه   500درش  )
متهر(، و متوسهط درصها فراوانهی ذرات      میلهی  2ه   1)

متهر( از سهطش به  عمهق عرصهة       میلی 10ه   2گراول )
 دهاا یخش در م ایس  با شاها را نشان می
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 گیری بحث و نتیجه
ای باشا  های یخش سیالب بایا ب  گون  طراحی شبک 

شاه در سطش نوارههای عرصهة یخهش     ک  سی  یخش

گسترشهی از شهات و    -رسهان  ههای آب  کوسط کانال

سرع  کمی برخوردار باشاا بنابرای ، قارت جریهان  

آن در حای اس  ک  ف هط قهادر به  حمه  ذرات در     

، بح  انت ال اناازة ماس  و ریزکر از آن اس ا بنابرای 

های یخهش سهیالب    گذاری در سطش عرص  و رسوب

بهه  ذرات در حهها ماسهه  و ریزکههر از آن اختصههاص   

  یاباا وضتی  نفوذ عمودی ای  ذرات )ماسة خیلی می

درش ، ماسة درش ، ماسة متوسط، ماسة ریز، ماسهة  

ریههز، سههیل ، و رس( از سههطش بهه  عمههق      خیلههی

هههای حفرشههاه در عرصههة یخههش سههیالب   یروفیهه 

 گچساران ب  قرار زیر اس  

     ماسة خیلی درش  ف هط در عمهق اول نوارههای

دار دارد و  یخش سیالب با شاها اخهتال  متنهی  

( از TB1میزان آن در سطش نوار اول شهبکة دوم ) 

سایر نوار بیشتر اس ا البت ، در عمق دوم و سهوم  

نوارهای عرصة یخش اناکی افهزایش نسهب  به     

عمهق چههارم از    شود، ولهی در  شاها مشاهاه می

ای  نظر کغییری ایجاد نشاه اس ا چنانچ  زمهان  

درش  در عمق دوم و   گذاری ماسة خیلی رسوب

گیهری و وجهود    های ابتاایی سی  سوم را در سال

کهوان عهام    خل  و فرج درش  باانی ، آنگاه مهی 

درش   یذیری و حرک  ذرات ماسة خیلی  کحر 

ری گهذا  از سطش ب  عمق زمی  را بتها از رسهوب  

 سی  در سطش عرصة یخش سیالب استنبا  کردا

     هرچنا ذرات ماسة درشه  و متوسهط در سهطش

عرصة یخش حااق  دو برابر افزایش یافت  اس ، 

کفاوت آن در عمق اول نوارهای عرصة یخش بها  

( TB1شههاها ف ههط بههرای نههوار اول شههبکة دوم ) 

دار اسه ا در عمههق دوم و سهوم نوارهههای    متنهی 

و عمق دوم برای ماسهة  یخش برای ماسة درش  

ها نسب   داری در افزایش آن متوسط کفاوت متنی

شود و در عمق چهارم بهرای   ب  شاها مشاهاه می

ماسة درش  و عمق سوم و چههارم بهرای ماسهة    

 متوسط کغییر جزئی ایجاد شاه اس ا

   در عمق اول همة نوارهای عرصة یخش افهزایش

داری در درصا ماسة ریز نسهب  به  شهاها     متنی

رغهه   جههاد شههاه اسهه  و در سههایر اعمهها ، بهه ای

افههزایش نسههبی )یههک و نههی  برابههری(، کفههاوت  

ریهز نیهز    داری وجهود نهااردا ماسهة خیلهی      متنی

هرچنهها در عمههق اول نوارهههای یخههش افههزایش 

)ک ریباً دو برابر( یافت  اس ، از نظر آماری کفاوت 

داری در اعمهها  عرصههة یخههش بهها شههاها  متنههی

 مشاهاه نشاا

 ات سهیل  و رس ف هط در عمهق اول    افزایش ذر

نوارهای عرصة یخش چشمگیر بهود و در سهایر   

داری  ههها افههزایش درخههور کوجهه  و متنههی عمههق

هها در   مشاهاه نشا  ب  طوری ک  حااق  کفهاوت 

 عمق چهارم وجود داردا

خوبی وضتی   ( نیز ب 4شاه )شک   نمودارهای کرسی 

 کنها   نفوذ عم ی رسوبات از سطش زمی  را بازگو مهی 

شان شیب خطو  کرسیمی درصها   ب  طوری ک  با ک 

یابههاا همههان طههور کهه   ذرات مشههخص افههزایش مههی

مشخص اس ، نمودارهای نفهوذ عم هی ههر یهک از     

شان در عمق چهارم کمای  دارنهاا به     ذرات، ب  یکی

عبارت دیگر، ورود رسهوبات به  صهورت عم هی در     

های حفرشاه کا عمق سهوم به  طهور مهؤثر و      یروفی 
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کوانا بر خصوصیات  مشخص نمایان اس  و میکامالً 

فیزیکی و شیمیایی خها  کأثیرگهذار باشها و از ایه      

کری    شودا مه  عمق ب  بتا کأثیر یخش سی  ناچیز می

ای ک  از سطش ب  عمق نوارهای یخهش کغییهر    ویژگی

ههای مهورد    خواها کرد نفوذیذیری ههر یهک از تیه    

ریهز   مطالت  اس   به  طهوری که  بها افهزایش ذرات     

ههای   نفوذی در عمق و مساودشان خل  و فرج تیه  

شهات   شود و نفوذیذیری ب  خا  ب  اصطالح کور می

یابا  ای  حال  برای سطش نوارهای یخهش   کاهش می

شان رسهوبات   چشمگیرکر اس  و حتی ی  از نهشت 

بست   ای سل  متری(، تی  سانتی 15ه   0در سطش )عمق 

ذ ذرات و حتی آب ب  شود و از نفو و سفالی ایجاد می

کناا در بسهیاری از مهوارد، ایه      اعما  جلوگیری می

تیة رسوب با بافه  سهنگی  کوسهط ادوات مختلهف     

شود کها به  اصهطالح کورشهاگی عرصهة       برداشت  می

یخش برطر  شود و نفوذیهذیری بهبهود یابهاا بایها     

اذعان کرد ک  ای  راهکهار کهامالً مهوقتی اسه  و بها      

  از تیروبی، عالوه بهر اینکه    های اولی  ی گیری سی 

شهود، رسهوب بیشهتری به       مجاداً تیة کور ایجاد می

کنا و کاهش نفوذیذیری را ب  صهورت   عمق نفوذ می

البت ، بایا در نظر داش  ک   عم ی کشایا خواها کردا

عام یکنواختی یخش در سطش عرصه  نیهز مزیها بهر     

شهود و باعه  کورشهاگی ههر چه  بیشهتر        عل  مهی 

ا از طر  دیگر، برخی مح  ان گردد فوذ میهای ن تی 

رسوبات ورودی به  عرصهة یخهش را حهاوی م هاار      

، 18، 16، 12، 11، 5، 4داننها ]  زیادی مواد مغذی مهی 

[  بهه  طههوری کهه  در صههورت برداشهه  تیههة 23، 19

خیزشان خا  عرص  و حتی  سطحی، عمالً از حاص 

شودا بنابرای ، بها   است رار یوشش گیاهی جلوگیری می

های یخش سهیالب،   بودن سیست  وج  ب  چنامنظورهک

ضروری اس  ها  اصلی از اجرای عملیهات کتیهی    

شود و راهکار مورد نیاز و عملهی اجهرا گهردد، مهثالً     

چنانچ  ها  از یخهش سهیالب را کغذیهة مصهنوعی     

باانی ، با کتیی  نفوذ عم ی رسهوب در عرصهة مهورد    

 متهری  سهانتی  15ه   0مطالت ، مشخص شا که  عمهق   

شهات کحه  کهأثیر رسهوب قهرار گرفه  و ی ینهاً         ب 

کوان  نفوذیذیری آن کاهش چشمگیری داش ا ی  می

ه   15با برداش  ای  تی  و شخ  جزئی تیة زیهری  ) 

متری( نفوذیذیری را ب  میزان زیادی بهبهود   سانتی 30

رسا ای  راهکار به  منزلهة    نظر می [ا البت ، ب 3بخشیا ]

ارد، زیههرا یهه  از اولههی  ای مههوقتی کههارایی د گزینهه 

گیری، ب  دلی  ایجهاد سهطحی همهوار و کهاهش      سی 

سرع  جریان سی  در سطش عرص ، مجاداً رسوبات 

شاه ب  میهزان بیشهتری    ریزدان  در مکان تیة برداش 

یابناا از طر  دیگر، برداش  تیهة سهطحی    نهشت  می

منافذی را بهرای نفهوذ رسهوبات ریزدانه  به  اعمها        

ورد ک  سبب کاهش عم هی نفوذیهذیری   آ وجود می ب 

 شودا  می

شهاه در   ب  طور کلی، با کتیی  میهزان رسهوب نهشهت    

سطش نوارهای یخش و همچنی  میهزان نفهوذ عم هی    

کهر   داری آسهان  کوان برای بهبود کارایی و نگه   آن، می

های یخش سیالب یا حتی عام استفاده از ای   سیست 

 رداگیری ک روش ب  طور عملی و مؤثر کصمی 
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