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  بررسي تغييرات رطوبت خاك در عرصه پخش سيالب زنجان 
  

  نام علي رضائي، محمدحسين مهديان و علي عبدي
 هيئت علمي مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان زنجان، مركز تحقيقات حفاظت خاك و آبخيزداري و مركز تحقيقات اعضابه ترتيب 

  كشاورزي و منابع طبيعي استان زنجان
  

  هچكيد
داث ايستگاه يكي از  تان زنجان چريان قره پخش سيالباهداف ا  ا

تغييرات منظور بررسي بدين . افزايش ذخيره رطوبتي خاك يوده است
 به با عرصه شاهد،  و مقايسه آن عرصه پخش سيالبررطوبت خاك 

ر عرصه  ر عرصه پخش و دو پروفيل ديگر  تعداد شش پروفيل خاك 
 عدد 36جمعاً به تعداد . ه استگرديدر  متري ح5/1 تا عمق شاهد

ر ميان هر يك ) TDR(سنج خاك   حسگر مربوط به دستگاه رطوبت
و  پروفيل هاي هاي خاك ز اليه مذكور جايگذاري شده و به مدت 

رطوبت سال از نيمه ارديبهشت تا آخر مهر با فواصل زماني يك هفته 
 مقايسه آماري  با استفاده از.ه استگرديدبرداري  خاك يادداشت

 زير ،ها به روش دانكن پراكندگي به روش فيشر و ميانگين سري داده
نتايج بدست آمده اند هاي همگن و متفاوت از هم تعيين گرديده گروه

دهد كه رژيم رطوبتي خاك بين عرصه پخش سيالب و  نشان مي
تغييرات بيشترين اختالف   بوده وي برخورداردار  تفاوت معنياز شاهد
ه شاهدبين عرصه پخش سيالب و بت خاك رطو  تا اوايل تيرماه بو
هاي تغييرات رطوبت خاك نسبت  از اوايل تيرماه ب بعد منحنياست

د ديگر نزديكتر شده يكه زمان با شيب كمتر ادامه يافته و به ضمناً  .ا
ر  ر اين دوره زماني نيز تفاوت آماري معني دار بين مقدار رطوبت 

لف وجود داشته و اين اختالف متأثر از عمق و بافت هاي مخت اليه
  .ها بوده است اليه
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  مقدمه
، مديريت منابع طبيعي و حفاظت آب و خاكمهم  اهداف يكي از

در  رطوبتياستفاده از راهكارهاي اجرايي به منظور افزايش ذخيره 
مجموعه اهداف پيش بيني شده در اصوالً  .است اكپروفيل سطحي خ

به يك الگوي مديريتي منابع طبيعي تجديد حوزه آبخيز دستيابي يك 
در اين ). 1383وهابي، (باشد  ميشونده بويژه در ارتباط با آب و گياه 

اجراي رابطه اقدامات زيادي صورت گرفته كه از جمله آنها مي توان به 
 اثر بخشي عمليات پخش . نمود اشارههاي پخش سيالب طرح

سيالب در افزايش رطوبت اعماق سطحي خاك براي اصالح و احياء 
   . باشد پوشش گياهي يكي از اهداف مورد انتظار در اين نوع عمليات مي

Mehdizadeh  براي تامين آب جنگلكاري ) 1978(و همكاران
آوري آب باران  براي جمع) آسفالت(اطراف شهرها از سطوح عايق 

 متر طول بوده 10اندازه پالتها داراي دو متر عرض و . اند استفاده كرده
هاي تراز به عرض دو متر  آوري شده به داخل تراس آب جمع. است

هدايت شده و با استفاده از بلوكهاي گچي، پتانسيل رطوبتي را در 
ها و در  ي در داخل تراسسانتي متر 60 و 45، 30، 15هاي  عمق

اند  گيري كرده  در داخل سطوح آبگير اندازهنتي مترسا 30 و 10اعماق 
)Mehdizadeh ،1978 و همكاران .(Aydin) 1994 (هاي ويژگي

هيدروليكي و توازن آبي يك خاك رسي را در منطقه سوكورووا در 
. جنوب تركيه كه تحت كشت محصول پنبه بوده مورد بررسي قرار داد

وبت و پتانسيل آن در يك گيري مقدار رط روش بررسي عبارت از اندازه
پالت تحت كشت پنبه و در يك پالت عاري از پوشش گياهي با 

گيري مكش سنج، بلوكهاي گچي و  هاي اندازه جايگذاري دستگاه
در اين تحقيق مقادير هدايت هيدروليكي، تبخير و . نوترون پروب بود

هاي  ها با استفاده از داده  ريشهبه وسيلهزهكشي و رطوبت اخذ شده 
حرائي و انجام محاسبات عددي بر اساس معادله جريان آب برآورد ص

نتيجه آنكه تبخير از خاك عريان در طول سه ماه از ماه . شده است
 در روز بيشتر از خاك تحت كشت ميلي متر 1ـ5/4مي تا جوالي بين 

سانتي  10با اين حال در زمانيكه پتانسيل آب در عمق . پنبه بوده است
 مگا پاسكال در فصل خشك رسيد، 070/0 تا 065/0ي به منهاي متر

. متر در روز كاهش يافت  ميلي4/0ميزان تبخير از سطح خاك به 
بوده و باالترين مقدار جريان  مقدار زهكشي تحت تأثير بارندگي 

موئينگي به طرف سطح زمين در خاك لخت و نرخ زهكشي در خاك 
، Aydin(وده است متر در روز ب  ميلي8/1 و 2كاشته شده به ترتيب 

 ،تغييرات رطوبت فصلي جنگلهاي اكاليپتوس در غرب استراليا). 1994
اي، بلوكهاي گچي و نوترون متر بين  با استفاده از مكش سنج جيوه

نتايج بدست . مورد تحقيق قرار گرفته است 1986 و 1984سالهاي 
شيب هيدروليكي در خاك آمده در اين تحقيق نشان مي دهد كه 

هت قائم و به پايين آن در فصول زمستان و بهار و بر عكس بيانگر ج
آن از اوايل تابستان تا پائيز است و در اواخر زمستان با يك بارندگي 
سنگين يك ناحيه اشباع موقتي تا سه روز در باال و داخل اليه سله 

اندازه روش  ).1990 و همكار، Schofield(شود  بسته ايجاد مي
در اعماق مختلف  TDRفاده از دستگاه استگيري رطوبت خاك با 

رد در شرايط مختلف بو قابليت كار يك روش ارزان و سريع بوده ،خاك
تواند براي  و مي) 1990 و همكاران، Roth (كشت و كار را دارد

ريزي آبياري مورد استفاده قرار گيرد  مطالعات هيدرولوژي و برنامه
)Topp ،تنظيم دستگاه ). 1992 و همكارانTDR هاي  ا ويژگيب

فيزيكي خاك از قبيل وزن مخصوص ظاهري، بافت و هوموس آن 
ارتباطي نداشته و اين موضوع به دليل وابستگي شديد ضريب دي 

  وTopp(باشد   موجود در آن ميبالكتريك خاك با ميزان آ
Davis ،1985.(  گيري رطوبت توسط دستگاه  بررسي صحت اندازه
TDR از نوع TRASEبايگان فسا  خش سيالب گره در ايستگاه پ

گيري دستگاه بيش از آنكه به  حاكي از آن است كه حساسيت اندازه
گذاري حسگرها  بافت و تراكم خاك مربوط باشد، به نحوه صحيح كار
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پاك پرور و (و دانستن رقم دقيق وزن مخصوص ظاهري ارتباط دارد 
   ).1382منصوري، 

 متري 5/1 تا عمق خاك  پروفيل رفتار رطوبتي بررسيالهقمهدف اين ا
 شرايط متغير بودن سطح آب پخش سيالب درعمليات  متأثر از خاك

قره چريان استان زنجان طي زيرزميني در عرصه پخش سيالب 
   .است 83 و 82سالهاي

  
  هامواد و روش

 كيلومتري غرب شهر زنجان 35چريان در  رهقايستگاه پخش سيالب 
 55 و عرض جغرافيايي 48َ° 20 َول جغرافياييطبا ) پشتلو رهقمنطقه (
  ).1شكل ( واقع شده است °36

  
  موقعيت ايستگاه پخش سيالب زنجان) 1(شكل

  
از سطح  بوده و ارتفاع متوسط آن  نيمه خشك سرداقليم اين منطقه

 10  اين منطقه ميانگين دماي ساالنه. است متر1800 در حدود دريا 
 قره ارندگي ساالنه دشتميانگين ب.  برآورد شده استدرجه سانتيگراد

 درصد آن در بهار، 34قريباً ت بوده كه ميلي متر 320 در حدود چريان
 درصد در پاييز و تنها حدود چهار درصد در 31 درصد در زمستان، 31

بوده و بافت خاك منطقه متوسط تا سبك . شود تابستان نازل مي
 عمق آب .كشت مي گردندصورت ديم عموماٌ اراضي منطقه به 

 متر 5از اوايل تابستان به بعد بيشتر از  رزميني در محل پروفيلهازي
ه ، تنها ب1381بهار  فصل  درانجام شدهبر اساس مشاهدات . است

دليل نفوذ آب از كانال آبرسان ـ گسترشي سطح آب زيرزميني در 
در نزديكي سطح زمين در نوسان منطقه پخش بويژه در ماه فروردين 

  ).2شكل  (بوده است
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شروع اندازه گيري رطوبت

81-82

82-83

  
آبنمود جريان سيالبي ورودي به عرصه پخش سيالب ) 2(شكل

  82ـ83 و 81ـ82جريان زنجان در سالهاي آبي  قره
  

ميزان جريان سيالبي و آب پايه ورودي به عرصه توسط ايستگاه 
در دو .  استشدهگيري  سنجي واقع در ابتداي كانال انتقال اندازه آب

جم آب ورودي به عرصه پخش سيالب از روند  ح،سال آمارگيري
طوريكه حجم جريان ورودي در سال ه ب. متفاوتي برخوردار بوده است

 82ـ83 و در سال آبي 8/9 برابر با 81ـ82، 67/0 برابر با 80ـ81آبي 
اما ). 2شكل ( است برآورد شده است ميليون متر مكعب 7/5برابر با 

گيري رطوبت، دبي  شروع اندازه از زمان ،شود ه مالحظه ميهمانطور ك
 تفاوت زيادي نداشته و اصوالً 82ـ83 و 81ـ82ورودي در سالهاي آبي 

هاي  داده (بوده است نيز چنين شرايطي حاكم 80ـ81براي سال آبي 
  ). قابل دسترس نبوده است80ـ81دبي روزانه سال آبي 

 پخش سيالب به شرح زير بوده هتگاسانجام اين تحقيق در ايروش 
در عرصه ) گيري پالتهاي اندازه(تعداد دو عدد پروفيل خاك  ابتدا .تاس

 متر در باالدست نهر 50و به فاصله ) شاهد(فاقد پخش سيالب 
 متر از همديگر در راستاي 1600گسترشي و به فاصله تقريبي ـ  آبرسان

براي جلوگيري از ). 3شكل (اند  گرديده متر حفر 5/1نهر مزبور به عمق 
وبت خاك توسط گياهان هرز كليه آنها از مركز پروفيلها هدر رفت رط

 سپس .شده است  متر هر دو هفته يكبار بازبيني و حذف 5/1تا شعاع 
عرصه پخش  در) گيري پالتهاي اندازه( عدد پروفيل خاك 6تعداد 

 رديف متوالي نهرهاي پخش سيالب از مبدأ 3سيالب، در حد فاصل 
 متر و در وسط قطعه زميني به 5/1گسترشي و به عمق ـ  نهر آبرسان

هر دو ) وسط(بدين ترتيب در حدفاصل . اند  متر حفر شده3×3ابعاد 
گيري رطوبت   يك پالت اندازه،هاي پخش متوالي رديف كانال

 پروفيلها به نحوي انجام گرفته كه يابي مكان. داردوجود ) پروفيل(
هاي  پروفيلگيري رطوبت در  سطح آب زيرزميني در پايان زمان اندازه
 متر، محدوده اطراف پروفيل 5خاك در هر سال در عمق بيشتر از 

 درصد، حتي االمكان 3نسبتاً مسطح، شيب طولي زمين در حدود 
داراي خاكهاي مشابه و در هر بار وقوع پخش سيالب بدون هيچ 

موقعيت مكاني ). 1جدول ( گرفتگي باشند  مانعي در معرض آب
هاي پنج تا  ار در ضلع غربي و شمارهپروفيلهاي شماره يك تا چه

پالتهاي يك و  (استهشت در ضلع شرقي محدوده پخش سيالب 
شكل ) (پنج به عنوان شاهد و خارج از محدوده پخش سيالب هستند

3.( 

        
گيري رطوبت در ايستگاه  موقعيت پروفيلهاي اندازه) 3(شكل

  چريان پخش سيالب قره
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صورت چشمي مورد بررسي قرار ه گيري شده ب زههاي اندا  سري داده
هاي پرت از گردونه محاسبات  گرفته و سريهاي ناقص و يا داراي داده

 سري در هر سال 36ها از  در نتيجه تعداد سري داده. حذف شده است
ضمناً .  سري كاهش يافته است50 سري در دو سال به 72و جمعاً 

يابي و  قبيل رگرسيون، ميانهاي آماري از  هاي گم شده به روش داده
مورد بازسازي قرار گرفته ) ها توجه به روند تغييرات اندازه داده(نظري 
 داده با استفاده از نرم افزار 25 سري و هر سري با 50در نهايت . است

SPSSها به روش   به روش يكطرفه پراكندگي و مقايسه ميانگين
دار انجام  ت معنيهاي همگن و داراي عدم تفاو دانكن در زير گروه

 .گرفته است

 خاك تعيين و اليه هاي ،فر شدهدر پروفيلهاي حدر مرحله بعد 
در وسط . )2 و1جداول (ويژگيهاي فيزيكي آنها مشخص گرديده است 

 خاك يك عدد حسگر ساخت پژوهشكده حفاظت خاك و اليههر 
 تعبيه سانتي متر 20آبخيزداري از نوع تدفيني و با طول ميله برابر با 

 .شده است
در عمقهاي ميزان رطوبت  TDRبا استفاده از دستگاه همچنين 

ه منتهي به وسط هر اليه در هر پروفيل با فواصل زماني يك هفته ب
  ).4 و شكل 3جدول (گيري شده است صورت درصد حجمي اندازه
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براي اخذ نتايج بهتر از تجزيه و تحليل آماري، سري در نهايت 
 براي دو حالت ،هاي رطوبت خاك در موقعيتها و اعماق مختلف داده

در حالت كل تعداد داده در هر . اند كل و جزء با همديگر مقايسه شده
در صورتي كه   سال مد نظر قرار گرفته،هربراي  مورد 25سري برابر 

 با تعداد داده برابر با سري فصليدر حالت جزء، هر سري كل به دو 
نحوه .  براي تابستان و پاييز تقسيم شده است18هفت براي بهار و 

هاي تغييرات درصد  ها رسم منحني تشخيص مرز جداسازي داده
حجمي رطوبت نسبت به زمان و انتخاب نقطه شروع شيب تند 

 )4(با توجه به شكل). 4شكل (ش بوده استها در جهت كاه منحني
ه هاي بهار از تابستان و پاييز از هفته هفتم و ب جداسازي مرز داده

 .عبارت ديگر از اوايل تيرماه به بعد بوده است

منحني تغييرات درصد رطوبت از اواسط ارديبهشت ) 4(شكل
  83و  82ها براي سالهاي  ماه الي اواخر مهر ماه براي همه اليه

 
گيري از نيمه ارديبهشت ماه لغايت آخر مهر ماه به مدت  هاي اندازه ماه

 اين نكته ضروري ذكر. بوده است 1383 و 1382يعني لي ا متودو سال
) گيري هزندا افواصل(گيري رطوبت   برنامه زماني اندازهاست كه

 .ي با تكرار و يا بزرگي سيالبها نداشته استطاتبار
  

  ها در هر يك از پروفيلها در ضلع غربي  عمق و ويژگيهاي فيزيكي اليه)1(جدول
شماره 
 پروفيل

  ضخامت اليه
)cm(  

  عمق حسگرها
)cm( 

 درصد وزني اشباع بافت خاك
وزن مخصوص ظاهري كلوخ 

)gr/cm3( 
درصد حجمي 

 اشباع
15-0  8  L 3/34 57/1 85/53 
40-15  28  C 4/45 62/1 55/73 
93-40  67  CL 1/42 43/1 20/60 
123-93  108  CL 4/41 76/1 86/72 

1 

150-123  148  SL 1/35 48/1 95/51 
15-0  8  CL 4/36 8/1 52/65 
30-15  28  C 2/42 62/1 36/68 
85-30  58  CL 43 63/1 10/70 

2 

150-85  150  SiL 1/51 61/1 27/82 
15-0  8  CL 2/37 04/2 89/75 
40-15  21  C 2/45 7/1 84/76 
100-40  70  CL 4/31 5/1 10/47 

3 

150-100  150  SL 4/25 68/1 67/42 
15-0  8  CL 3/38 74/1 64/66 
45-15  28  C 4/54 81/1 46/98 
75-45  60  CL 7/47 78/1 90/84 

4 

150- 75  150  SL 4/31 84/1 77/57 
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  ها در هر يك از پروفيلها در ضلع شرقي  عمق و ويژگيهاي فيزيكي اليه)2(جدول
شماره 
 پروفيل

  ضخامت اليه
)cm(  

  عمق حسگرها
)cm( 

 درصد وزني اشباع بافت خاك
وزن مخصوص ظاهري كلوخ 

)gr/cm3( 
درصد حجمي 

 اشباع
15-0  8  CL 3/39 86/1 10/73 
35-15  25  C 4/45 64/1 45/74 
55-35  35  C 5/47 66/1 85/78 
85-55  70  L 7/36 56/1 25/57 

5 

150 -85  150  SL 5/27 64/1 10/45 
10-0  5  CL 9/37 6/1 64/60 
40-10  25  C 3/45 75/1 27/79 
60-40  50  C 8/51 59/1 36/82 
105 -60  88  CL 4/43 58/1 57/68 

6 

150 -105  150  SL 6/29 5/1 40/44 
15-0  8  CL 9/39  95/1 80/77  
50-15  33  C 9/46 79/1 95/83 
80-50  65  L 1/37 63/1 47/60 

7 

150 -80  150  SL 1/26 5/1 15/54 
15-0  8  CL 7/40 81/1 67/73 
45-15  30  C 9/49 86/1 81/92 
75-45  60  CL 4/45 83/1 81/92 
110 -75  93  SL 6/27 79/1 33/48 

8 

150 -110  150  SL 9/25 52/1 37/39 
  

  نتايج و بحث 
 از ا،ه سري داده) واريانس(منظور آزمون وجود تفاوت در پراكندگي ه ب

همچنانكه ). 3جدول (هاي لوين و فيشر استفاده شده است  آماره
ها داراي تفاوت پراكندگي با  شود تعدادي از سري داده مالحظه مي

هاي مشابه و فاقد  براي انتخاب سري داده. استها  ساير سري داده
ها به روش دانكن با   از آزمون ميانگين سري داده،دار اوت معنيتف

 ،بر اين اساس. استفاده گرديده است% 5لحاظ نمودن سطح خطاي 
 و براي سري 14هاي فصل بهار  ، براي سري داده21ها  براي كل داده

دار   زير گروه همگن و فاقد تفاوت معني25هاي تابستان و پاييز  داه
، 4جداول ( استيودنت مشخص شده است tس آزمون ها بر اسا ميانگين

اولين زير گروه داراي كمترين ميانگين رطوبتي و آخرين زير ). 6 و 5
به عبارت ديگر ميزان . گروه داراي بيشترين ميانگين رطوبتي هستند

رطوبت از زير گروه يك به طرف زير گروههاي با شماره بزرگتر 
 ).5شكل (كند  افزايش پيدا مي

0
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20
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50
60

70
80

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
شمارة زير گروهها

ت 
طوب

ي ر
جم

 ح
صد

ر

كل دوره زماني  

بهار 

تابستان ـ پاييز

 
هاي ميانگين درصد رطوبت زير گروهها براي  منحني) 5(شكل

  هاي زماني كل، بهار و تابستان و پاييز دوره

  
  ها  آزمون همگني و مقايسه پراكندگي سري داده)3(جدول

 داري سطح معني   )F(مقدار  داري سطح معني  )L(مقدار  ها سري داده  )F(آماره فيشر   )L(آماره لون 
 %1 12577 %1 288/8 كل
 %1 577/8 %1 48/7 بهار

 %1 04/72 %1 11/7 تابستان و پاييز
  

  ها ها براي كل سري داده دار ميانگين  تعيين زير گروههاي فاقد تفاوت معني)4(جدول
  گروههاميانگين درصد رطوبت زير ميانگين درصد رطوبت حجمي در هر اليه سال-پروفيل-عمق شماره زير گروه همگن

 90/3 82ـ1ـ8
 1 68/4 83ـ1ـ8
 91/6 82ـ5ـ8

16/5 

 34/11 34/11 83ـ8ـ8 2
 28/12 83ـ2ـ8
 3 36/13 82ـ7ـ8
 37/13 82ـ2ـ8

13 
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  ها ها براي كل سري داده دار ميانگين تعيين زير گروههاي فاقد تفاوت معني) 4(جدولادامه 
 62/15 83ـ7ـ8
 4 64/17 83ـ5ـ25
 66/18 83ـ5ـ35

30/17 

 12/19 12/19 83ـ5ـ70 5
 22/20 83ـ1ـ108
  42/20 83ـ3ـ21
 60/20 83ـ8ـ30

6 

 88/20 83ـ3ـ8

53/20 

 23/22 82ـ4ـ8
 97/22 83ـ6ـ25
 55/23 82ـ3ـ8

7 

 60/23 82ـ5ـ35

10/23 

 42/24 82ـ5ـ25
 55/24 83ـ3ـ70
 60/24 83ـ3ـ150

8 

 88/24 83ـ8ـ60

61/24 

 09/26 82ـ8ـ30
 18/26 82ـ31ـ150
 40/26 83ـ6ـ50

9 

 81/26 83ـ7ـ150

37/26 

 22/27 83ـ2ـ28 10 21/27 82ـ2ـ58
22/27 

 87/27 83ـ7ـ33
 98/27 83ـ7ـ65
 14/28 82ـ6ـ88
 29/28 82ـ6ـ25

11 

 60/28 82ـ1ـ108

18/28 

 72/28 72/28 82ـ3ـ70 12
 29 29 83ـ8ـ93 13

 17/30 82ـ7ـ150 14 71/29 82ـ8ـ60
94/29 

 96/30 96/30 83ـ4ـ150 15
 40/32 40/32 82ـ6ـ50 16

 26/33 83ـ4ـ60
 42/33 82ـ2ـ28
 60/33 82ـ7ـ33
 64/33 82ـ8ـ93

17 

 92/33 82ـ7ـ65

57/33 

 34/35 34/35 83ـ4ـ28 18
 17/36 82ـ2ـ150 19 57/35 82ـ4ـ150

90/35 

 73/36 73/36 82ـ4ـ28 20
 42/39 42/39 82ـ4ـ60 21

 براي بهار) ها دار ميانگين فاقد تفاوت معني( تعيين زير گروههاي همگن )5(جدول
 ميانگين درصد رطوبت زير گروهها ميانگين درصد رطوبت حجمي در هر اليه سال-پروفيل-عمق شماره زير گروه همگن

 43/10 83ـ1ـ8
 53/10 82ـ1ـ8
 90/10 82ـ5ـ8

 53/21 83ـ1ـ108
 51/22 83ـ5ـ25

1 

 74/22 83ـ5ـ35

44/16 

 01/25 83ـ5ـ70
 61/26 82ـ5ـ35
 91/27 83ـ8ـ8
 66/28 82ـ5ـ25
 17/31 82ـ1ـ108
 14/32 83ـ2ـ8
 77/33 83ـ6ـ25

2 

 74/34 83ـ3ـ8

30 
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  براي بهار) ها دار ميانگين عنيفاقد تفاوت م(تعيين زير گروههاي همگن ) 5(جدولادامه 
 60/36 82ـ7ـ8
 28/37 82ـ3ـ8
 48/37 82ـ6ـ88
 80/37 83ـ6ـ50
 24/38 83ـ7ـ33
 47/38 83ـ8ـ30

3 

 84/38 83ـ3ـ21

82/37 

 94/38 83ـ7ـ65
 77/39 83ـ4ـ150
 90/39 83ـ7ـ8
 18/40 82ـ2ـ8

4 

 18/40 83ـ8ـ93

80/39 

 11/41 82ـ8ـ30
 29/41 82ـ3ـ70
 70/41 82ـ6ـ25
 71/41 82ـ4ـ8

 72/41 82ـ4ـ150
 07/42 82ـ8ـ93

5 

 17/42 83ـ2ـ28

68/41 

 33/42 82ـ7ـ33
 6 42/42 83ـ3ـ70
 89/42 82ـ7ـ65

55/42 

 77/43 82ـ6ـ50
 11/44 82ـ2ـ58
 37/44 83ـ4ـ60
 46/44 82ـ8ـ60
 81/44 82ـ7ـ150

7 

 33/45 82ـ2ـ28

50/44 

 41/46 41/46 83ـ7ـ150 8
 63/46 63/46 83ـ8ـ60 9

 93/52 93/52 82ـ4ـ28 10
 29/56 29/56 83ـ4ـ28 11
 39/57 39/57 83ـ3ـ150 12

 92/60 82ـ4ـ60 13 69/60 82ـ3ـ150
80/60 

 14/67 14/67 82ـ2ـ150 14

  
  براي تابستان و پاييز) ها دار ميانگين نيفاقد تفاوت مع( تعيين زير گروههاي همگن )6(جدول

 ميانگين درصد رطوبت زير گروهها ميانگين درصد رطوبت حجمي در هر اليه ها اليه شماره زير گروه همگن
 32/1 82ـ1ـ8
 45/2 83ـ1ـ8
 95/2 82ـ2ـ8

1 

 33/4 82ـ7ـ8

76/2 

 55/4 83ـ2ـ8
 2 90/4 83ـ8ـ8
 36/5 82ـ5ـ8

94/4 

 18/6 18/6 83ـ7ـ8 3
 85/11 83ـ3ـ150
 75/12 82ـ3ـ150
 25/13 83ـ3ـ21
 66/13 83ـ8ـ30

4 

 65/14 82ـ4ـ8

23/13 

 75/15 83ـ5ـ25 5 50/15 83ـ3ـ8
62/15 

 43/16 43/16 83ـ8ـ60 6
 82/16 82/16 83ـ5ـ70 7

 60/17 83ـ3ـ70 8 07/17 83ـ5ـ35
33/17 

 77/18 83ـ6ـ25 9 20/18 82ـ3ـ8
48/18 

 18/19 18/19 83ـ7ـ150 10
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  براي تابستان و پاييز) ها دار ميانگين فاقد تفاوت معني(تعيين زير گروههاي همگن ) 6(ادامه جدول
 71/19 71/19 83ـ1ـ108 11
 25/20 25/20 82ـ8ـ30 12
 64/20 64/20 82ـ2ـ58 13
 40/21 40/21 83ـ2ـ28 14
 97/21 97/21 83ـ6ـ50 15
 42/22 42/22 82ـ5ـ35 16
 77/22 77/22 82ـ5ـ25 17
 07/23 07/23 82ـ6ـ25 18

 72/23 83ـ7ـ65
 83/23 82ـ3ـ70
 84/23 83ـ7ـ33

19 

 98/23 82ـ8ـ60

84/23 

 12/24 82ـ2ـ150
 48/24 82ـ7ـ150
 50/24 82ـ6ـ88

20 

 64/24 83ـ8ـ93

43/24 

 20/27 20/27 83ـ4ـ28 21
 60/27 82ـ1ـ108 22 53/27 83ـ4ـ150

56/27 

 99/27 82ـ6ـ50
 79/28 82ـ2ـ28
 93/28 83ـ4ـ60
 18/30 82ـ7ـ33
 37/30 82ـ8ـ93
 43/30 82ـ7ـ65

23 

 44/30 82ـ4ـ28

59/29 

 06/31 06/31 82ـ4ـ60 24
 17/33 17/33 82ـ4ـ150 25

  
صد حجمي گردد كه روند تغييرات در  مشخص مي)4(با توجه به شكل

گيري   از زمان اندازه،رطوبت در همه پروفيلهاي واقع در عرصه پخش
 يك حالت نسبتاً ،يعني از اواسط ارديبهشت ماه تا حدود شش هفته

ولي از آن مقطع زماني به بعد تبديل . ثابت و موازي محور زمان دارد
 تغييرات ،به يك حالت كاهشي شديد تا هفته دهم شده و بعد از آن

دهد كه در عرصه  اين موضوع نشان مي. شود اندك ميحني منشيب 
 سطح ،)2شكل (دليل كاهش تدريجي حجم جريان ورودي ه  ب،پخش

ها از حالت اشباع به  آب زيرزميني بتدريج افت نموده و رطوبت اليه
بعد از آن تغييرات مقدار . كنند  ظرفيت نگهداري حركت ميسمت

بع عمق و ميزان ده و تنها تارطوبت ديگر تحت تأثير نيروي ثقل نبو
سطح خاك فاقد پوشش گياهي براي (تبخير از سطح خاك مي باشد 

 ي چنين روند،البته در عرصه فاقد پخش سيالب). انجام تعرق است
حاكم نبوده و در مقايسه با عرصه پخش سيالب شيب منحني رطوبت 
نسبت به زمان داراي شيب كاهشي بسيار آرام بوده و در عمقهاي 

با توجه به .  تقريباً موازي محور زمان استسانتي متر 70شتر از بي
 در 5 و 1هاي شماره  هاي پروفيل هاي تغييرات رطوبت در اليه منحني

گردد كه مقدار رطوبت در  عرصه فاقد پخش سيالب مشخص مي
هاي زمستان و بهار داراي مقدار رطوبت  اوايل بهار متأثر از بارندگي

همچنين از نيمه ارديبهشت ماه تا . فصل پائيز استبيشتر در مقايسه با 
 سانتي متر 70اواخر خرداد ماه تغييرات رطوبت بويژه در عمق حدود 

هاي رطوبت نسبت به  كم بوده و بعد از آن شيب كاهشي منحني
مقايسه مقاطع زماني شروع كاهش در روند . گردد زمان بيشتر مي

 بيانگر يك آن فاقد هاي رطوبتي در عرصه پخش و تغييرات منحني
اين اختالف فاز رطوبتي . باشد اختالف فاز زماني در حدود دو هفته مي

تواند  مي) درصد حجمي رطوبت(از نظر زمان و همچنين از نظر مقدار 
هاي گياهي براي كشت در عرصه  نه ريزي و انتخاب گو براي برنامه

وبت بين بر اساس تجزيه پراكندگي رط .پخش مورد استفاده قرار گيرد
پاييز با  ـ  هاي كل، بهار و تابستان تعدادي از پروفيلها براي سري داده

بطور كلي ). 3جدول (باشند  دار مي ديگر داراي تفاوت آماري معنييك
). 5شكل (باشد  رطوبت در فصل بهار بيشتر از تابستان ـ پاييز مي

 و 5 ،4دار در جداول  هاي همگن و فاقد تفاوت آماري معني دسته داده
ها، رطوبت  آيد كه براي كل سري داده  مشخص شده و چنين بر مي6

 1شماره (در پروفيلهاي شاهد ) سانتي متر 15ضخامت (اليه سطحي 
دار بوده ولي فاقد  از ساير عمقها داراي اختالف آماري معني) 5و 

هاي همگن  تعداد زير گروه. دار با همديگر هستند تفاوت آماري معني
ـ پاييز برابر با   و براي تابستان10هاي بهاره برابر با  هبراي سري داد

و فاقد (هاي همگن  پيدايش چنين تفاوتي در تعداد زير گروه.  است25
هاي  بيانگر تفاوت مقدار رطوبت در اليه) دار اختالف آماري معني

تواند  اين تفاوت مي. باشد مختلف بعد از خارج شدن از حالت اشباع مي
ها و دوري و نزديكي به سطح آب  ات در بافت خاك اليهمتأثر از تغيير

 مربوط به سري 2 و 1هاي همگن شماره  زير گروه. زيرزميني باشد 
هاي شاهد بوده در  هاي مربوط به پروفيل هاي بهار عمدتاً از اليه داده

پاييز  ـ  هاي تابستان هاي مربوط به سري داده كه در زير گروه صورتي
بندي زير گروههاي  بل مشاهده نبوده و تقسيمديگر چنين حالتي قا
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و غير سطحي ) سانتي متر 15تا عمق (همگن بر مبناي اليه سطحي 
ها شكل گرفته  هاي فيزيكي اليه و ويژگي) سانتي متر 15بيشتر از (

اي بيانگر آن است كه عرصه پخش سيالب مانند  چنين يافته. است
تأثر از عمليات عرصه بدون پخش سيالب فاقد اختالف رطوبتي م

در واقع رژيم جريان . باشد ماه به بعد مي پخش سيالب از اوايل تير
ترين عامل روند رطوبتي از نظر  ورودي به عرصه پخش تعيين كننده

از آنجا كه رژيم جريان ورودي مختص . باشد مقدار، عمق و زمان مي
صورت ه هاي اسفند، فروردين تا اواسط ارديبهشت ماه بوده و ب ماه

جريان سطحي و زير قشري عرصه پخش را سيراب نموده و به مرحله 
زيرميني كاهش  پس از قطع جريان آب، سطح آب. ساند ر اشباع مي

در . نمايند ها به حد ظرفيت نگهداري افت مي يافته و رطوبت اليه
هاي اختالف رطوبت بين عرصه پخش  نتيجه عمده دليل ويژگي

 رژيم جريان ورودي و نوسانات سيالب و بدون پخش سيالب ناشي از
  .   باشد سطح آب زيرزميني مي

 
  جمع بندي

رطوبت سطحي در عرصه پخش سيالب با عرصه غير پخش سيالب 
دار بوده و متأثر از عمليات  در فصل بهار داراي تفاوت آماري معني

همچنين بين اين دو عرصه يك تفاوت زماني دو . پخش سيالب است
ضمناً در فصول تابستان .  رطوبت وجود داردهفته از نظر شروع كاهش

ها متأثر از عمق و بافت خاك بوده و  و پاييز اختالف رطوبتي اليه
  .ها نداشته است عمليات پخش سيالب تاثيري در اندازه رطوبت اليه
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