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هاي مناسب  سيالب و ارائه راهكار هاي پخش نشست رسوب بر ميزان نفوذپذيري شبكه بررسي عملكرد ته
  سيالب  هاي پخش بمنظور افزايش كارايي طرح

  
   اميرحسين چرخابيو جعفر كياحيرتي

  استاديار پژوهشي، پژوهشكده حفاظت خاك و آبخيزداري  وزدايي كارشناس ارشد بيابانبه ترتيب 

  
  چكيده

 از اسـتفاده  سـازي  بهينـه  بـراي  مناسـب  آمـد و  كار هاي حل ه  را از كيي
 هـاي  شـبكه  از اسـتفاده  خشك، و نيمه خشك مناطق در بويژه رواناب
 در سـيل،  از ناشـي  خسارات كاهش ضـمن كه باشد، مي سيالب پخش
  زدايـي  بيــابان  و مراتـع  احـياء زيرزمـيني،  آب   سفره مـصنوعي  تغذيه
هــاي  از مهمتــرين عوامــل مــؤثر در كــارايي طــرح .باشــد مــي مــؤثر
، ميزان نفوذپـذيري    )ميزان تغذيه آب و عمر مفيد طرح      ( سيالب    پخش

رســوب ذرات ريزدانــه بــا ضــخامت زيــاد در . باشــد در عرصــه آن مــي
سيالب يكي از عوامل محدود كننـده در بازده هرچـه           هاي پخش   شبكه

مطالعـه بررسـي عملكـرد     اين از هدف. باشد ها مي گونه طرح بيشتر اين
و ضـخامت رسـوب در      ) شن، سـيلت و رس     (  شده  درصد ذرات نهشته  

سـيالب بـر ميـزان نفوذپـذيري و همچنـين ارائـه               هـاي پخـش     شبكه
هـا   طرح راهكارهايي مناسب جهت افزايش ميزان نفوذپذيري در اينگونه  

سـيالب در كشـور و بررسـي تـأثير            پخـش    شبكه 4با انتخاب   . باشد  مي
شــده در نوارهــا بــر ميــزان  ت و ضــخامت رســوب نهشــتهدرصــد ذرا

نفوذپذيري در مقايسه با خاك طبيعي منطقه مشـخص گرديـد ميـزان             
نشست شده همبستگي     نفوذپذيري با ضخامت و درصد ذرات رسوب ته       

ترتيب ضخامت رسوب، درصد ذرات شـن، رس و       داري دارد كه به     معني
 سـيالب  هاي پخـش  بكهسيلت بيشترين تأثير را بر ميزان نفوذپذيري ش       

همچنين درصد ذرات رسوب و ميـزان نفوذپـذيري         . مورد مطالعه دارند  
  .داري وجود دارد سيالب اختالف معني در چهار شبكه پخش

آلودگي سيالب ورودي و  در صورتيكه در ارتباط با كاهش گل
انديشي نشود، بخش  سيالب چاره هاي پخش زدايي شبكه رسوب
ها قبل از نفوذ بصورت تبخير هدر  ده در نوارتوجهي ازآب ذخيره ش قابل

هاي آبخوانداري در  گردد كه طرح بنابراين توصيه مي. خواهد رفت
قالب طرح جامع آبخيزداري انجام پذيردكه اين خود سبب افزايش 

آلودگي سيالب  گونه طرحها بدليل كاهش گل نسبت سود به زيان اين 
  .خواهد شد

ــدي ــان كلي ــه م: واژگ  پخــش ســبالب و صــنوعي،ســيالب، تغذي
   نفوذپذيري

  
  مقدمه

       ها، به ويژه در سالهاي اخير، و به دنبال آن  وقوع خشكسالي
رويه و غير اصولي از منابع آب زيرزميني، افت سطح  برداري بيبهره

هاي آبخيز به ويژه در مناطق  حوزهگياهي در  آب وكاهش پوشش
ي فصلي را از طريق خشك و نيمه خشك، انگيزه مهار كردن سيالبها

سيالب و تغذيه مصنوعي تقويت  هاي پخش طراحي و احداث شبكه

 و كياحيرتي 1375 ؛ زارع، 1374بصيرپور و موسوي، (نموده است 
1381 .(  
يكي از روشهاي ( سيالب  هاي پخش هاي اخير  احداث شبكه در دهه

اي براي انحراف سيالبها  به عنوان شيوه) غيرمستقيم تغذيه مصنوعي
از مسير متعارف يك آبراهه، مسيل و پخش آن با اجراي عمليات 
ساختماني در زمان و مكان مساعد به ويژه در بافتهاي درشت و 

هاي افكند  داراي شيب متوسط نواحي  نيمه  دار مخروط سنگريزه
؛ توسلي 1381پيراني، (آيد كوهستاني، نيمه خشك وخشك به شمار مي

از فوايد كاربرد شبكه ). 1379 و شريعتي 1379و مهديان ، 
سيالب و ساير روشهاي تغذيه مصنوعي بهبود زارعت، احياء و  پخش

تقويت مراتع،  تغذيه آبخوانها وكاهش زيانهاي مالي وجاني سيل 
 و 1381 ؛ كياحيرتي 1375 ؛ زارع، 1374بصيرپور و موسوي، ( باشد مي

   .1375هندآبادي، 
 اساسي در معضل رسوب شدن انباشته و نشستها ته ورود امروزه

 هاي شبكه و كشاورزي اراضي هاي آبياري، نهر مخزني، سدهاي
 توجه امر اين به صورتيكه در .گردد محسوب مي سيالب پخش
 سطح افزايش قبيل آبخوانداري از طرحهاي اصلي اهداف نشود،
 مهار گياهي در مراتع،  پوشش تقويت و احياء زيرزميني،  آب سفره

 از جلوگيري همچنين و فرسايش خاك نميزا سيالبها،كاهش
باشد،   مي دسترس از دور نتها نه غيره، و سيالب از ناشي خسارات

 پخش اراضي در خاك مطلوب نا تغيير قبيل از آن عكس نتايج بلكه
 شدن شور و پذيري نفوذ گياهي،كاهش پوشش تخريب سيالب،
زارع، ( شد   خواهد حاصل امالح ميزان افزايش و خاك تدريجي

  . 1375 و هندآبادي، 1381 ؛ كياحيرتي 1375
 در آن تأثير و رسوب با خصوصيات رابطه در مطالعاتي اخير سالهاي در

و حاصـلخيزي خـاك    مصـنوعي   تغذيـه  و سـيالب  پخـش  عمليـات 
 امـر  در طرحهـا  اهميـت  به بيشتر ها ارزيابي در .است شده دركشورآغاز

   .پردازند مي آن از ناشي معضالت و  ها محدوديت مصنوعي،  تغذيه
ها در بسياري از نقاط كشور با نيل       باتوجه به احداث متعدد اينگونه طرح     

و صـرف هزينـه     )  نقطه از سطح كشـور     36(به حفظ منابع آب و خاك       
بنـابراين  . است زياد، مطالعات تحقيقاتي ـ پژوهشي كم صورت پذيرفته 

سيالب  هاي پخش   ضرورت دارد برآيند تحقيقات و نتايج حاصل از طرح        
ــاط مختلــف در خصــوص خصوصــيات رســوب   ــه( در نق ــدي و  دان بن

شده، ارزيـابي     يابي رسوبات نهشته    بر ميزان نفوذپذيري، منشأ   ) ضخامت
زدايي بر ميزان نفوذپـذيري و چگـونگي مـديريت در             هاي رسوب   روش
حلــي مناســب از نظــر  بــرداري از سيســتم بررســي گــردد تــا راه بهــره
سـيالب جهـت افـزايش      نوع شـبكه پخـش    يابي، نحوه طراحي و       ن  مكا
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هـاي    كارايي سيسـتم در امـر تغذيـه مصـنوعي و سـاير اهـداف طـرح                
  . آبخوانداري ارائه شود

 بـا  )1375( و هنـدآبادي ) 1375( زارع ،)1374( و موسـوي بصـيرپور 
 سـيالب  پخـش  حـوزه  تغذيه مصنوعي رامشـه و   نشستهاي ته بررسي

 چنـد  طي در كه است كرده گزارش سمنان چنداب ورامين و السجرد
 و اسـت   شده كاسته سيستم پذيري نفوذ از زيادي بسيار ميزان به سال
 رسـوبات  زيـاد  ضـخامت  و شونده متورم رسي وجودكانيهاي آنرا علت

كـاهش نفوذپـديري در عرصـه     )  1381 (كيـاحيرتي   .انـد   ذكركـرده 
ر به نوا) متر بر ساعت     سانتي 1(سيالب موغار اردستان از نوار اول         پخش
در چهار نوبت آبگيري نوارهـا را بـه         ) متر بر ساعت     سانتي 65/0(پنجم  

 8/53معـادل   ( وجود ذرات ريزدانه بـويژه رس بيشـتر در نـوار پـنجم                
  . نسبت داد)  درصد37معادل ( در مقايسه با نوار اول ) درصد

نبودن آمار و اطالعات دقيق حاصل از مطالعات مقدماتي اجرايي 
 ،كشور از قبيل  كيفيت  سيالبها، حجم دبيسيالب  هاي پخش طرح

درصد (گل آلودگي  سيالب و نداشتن نتايج تجزيه فيزيكي رسوب 
شده،  ميزان نفوذپذپري و  ، ضخامت رسوب نهشته)شن، سيلت و رس

هاي اجرا شده از محدوديتهاي اطالعاتي اين  تعداد وقوع آبگيري طرح
  .باشد مطالعه مي

ذرات (شده   ميزان درصد رسوب  نهـشتهعملكرد بررسي به حاضر مقاله
 شـبكه   4و ضخامـت آن بر ميزان  نفوذپذيري در         ) شن، سيلت و رس     

سيالب در مقايسـه بـا خـاك طبيعـي منطقـه و همچنـين ارائـه                  پخش
  .پردازد ها مي راهكارهايي جهت افزايش سرعت نفوذ در  اينگونه طرح

  
  ها مواد و روش

يزيكي و ضخامت رسوب منظور ارزيابي تأثير خصوصيات ف به
 طرح 4سيالب،  هاي پخش شده بر ميزان نفوذپذيري شبكه نهشته

هاي همدان، سمنان، اصفهان و ايالم كه داري  انجام شده در استان
نام و . باشند، انتخاب گرديدند اطالعات مورد نياز براي اين امر مي

موقعيت جغرافيائي، متوسط بارندگي، اقليم، مساحت عرصه پخش، 
 آبخيز هريك از حوزهشناسي  ن احداث، تعداد آبگيري، ويژگي زمينزما

  .است  آمده)1  (سيالب در جدول هاي پخش شبكه
ها و ميزان نفوذپذيري رسوب   گيري تجزيه فيزيكي نمونه روش اندازه

 شده در هر يك از نوارهاي رسوبگيري شده پخش نشست ته
 با حفر اين منظوربراي .  است بودهمورد مطالعه مشابه هاي سيالب 

ها براساس تغييرات  نيمرخ در هر يك از نوارها و برداشت نمونه
هاي متفاوت بخش رسوبگيري شده، مقادير  شناسي از اليه ريخت

گيري  سنجي اندازه ها از روش آب درصد ذرات شن، سيلت و رس نمونه
گيري شدت نفوذ آب در سطوح نوارهاي رسوبگيرشده  اندازه. شده است
هاي  كمك استوانه مضاعف در مجاورت نيمرخ بيعي منطقه بهوخاك ط

مقادير ). 1375 و هندآبادي، 1381كياحيرتي (حفرشده انجام گرفت 
گيري شده در هر يك از پخش سيالب در  هاي اندازه ميانگين ويژگي

  . آمده است)2(جدول
  
  

   و بحثنتايج
هاي  نشست شده در شبكه مقادير ميانگين درصد ذرات رسوب ته

ماسه ميانگين درصد ذرات .  آمده است)3(سيالب در جدول  پخش
هاي پخش سيالب از نظر آماري اختالف  نشست شده در شبكه ته

ميزان درصد ذرات شن ) 3  (و ) 2(با توجه به جداول . داري دارند معني
هاي پخش سيالب مورد مطالعه در مقايسه با  نشست شده در شبكه ته

ترتيب در   همچنين ميزان آن به،)شاهد(خاك طبيعي منطقه 
هاي پخش سيالب دهلران، كبودرآهنگ، قوشه دامغان و موغار  شبكه

  . كاهش يافته است
سيالب موغار  نشست شده در شبكه پخش ميزان درصد ذرات شن ته

و %) 6/68معادل (در مقايسه با خاك طبيعي منطقه %) 32/6معادل (
لعه، بيشترين كاهش را سيالب ديگر مورد مطا پخش نيز نسبت به سه

علت آن را به وجود مقدار ) 1381(كياحيرتي). 3 و 2جدول(داشته است 
در بافت سبكخاك سطحي ) درصد50 تا 25(توجهي ذرات سيلت  قابل
  . آبخيز نسبت داده استحوزه

مقادير ميانگين درصد الي و رس انباشته ) 3 و 2(با توجه به جداول 
اوت و در مقايسه با خاك عرصه سيالب متف هاي پخش شده در شبكه

باشد، و از نظر آماري اختالف  پخش سيالب بمراتب بيشتر مي
سيالب  نشست شده در دو پخش درصد رس ته. داري دارند معني

دهلران و كبودرآهنگ تغيير چنداني نسبت به خاك عرصه نداشته 
هاي آبخيز مورد  حوزهدرمجموع مواد محموله همراه سيالب در . است
  .باشد ه متشكل از مواد ريزدانه بويژه ذرات الي ميمطالع
، )1375(، زارع)1379(مهديان، توسلي و )1381(پيراني

نيز به زيادتر شدن الي و ) 1375( و هندآبادي )1381(كياحيرتي
هاي پخش سيالب  كاهش يافتن شن در رسوب انباشته شده در شبكه

  .اند مورد مطالعه خود اشاره كرده
 آبخيز به ضريب سختي سنگها، حوزهوليد رسوب در فرسايش ذرات و ت

 وضعيت پوشش ، وسعت هر واحد ليتولوژي،مقاومت آنها به فرسايش
 و قابليت استفاده از اراضي وابسته حوزه، فيزيوگرافي و شيب  گياهي

بنابراين درصد ذرات خاك انباشته شده توسط سيالب در . باشد مي
عيت پوشش گياهي و  وض،هاي پخش سيالب به بافت خاك شبكه
  .آبخيز در هرمنطقه مرتبط است حوزهشناسي  هاي زمين ويژگي

سيالب،  هاي پخش شده در شبكه نشست باتوجه به اينكه رسوب ته
باشد، از   آبخيز ميحوزهحاصل از فرسايش خاك حاصلخيز سطحي 

نظر موادغذايي و آلي نسبت به خاك عرصه پخش شرايط بسيار 
، )1375(، زارع)1379(مهديان، توسلي و )1381(پيراني. بهتري دارند

اند و  به اين نكته اشاره نموده) 1375( و هندآبادي )1381(كياحيرتي
و برخوردار ) بارندگي بيشتر ( علت آن را به شرايط اقليمي مناسب 

 آبخيز در مقايسه با حوزهگياهي مطلوبتر  بودن از وضعيت پوشش
 صورت اقتصادي بودن بنابراين در. اند عرصه پخش نسبت داده

 جهت بهبود كيفيت خاكهاي منطقه، احياي اراضي ،توان از رسوب مي
  .شني نامرغوب و پركردن خندقها استفاده نمود

هاي  از مهمترين عوامل مؤثر در انتخاب محل و كارايي بهينه طرح
تغذيه مصنوعي و پخش سيالب مطرح است، ميزان نفوذپذيري در 

نفوذپذيري بستر پخش سيالب . باشد ها ميعرصه و بعد از آبگيري آن
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ها  عامل اساسي نفوذ آب و مؤثر بر طول عمر مفيد اينگونه طرح
  .باشد مي

 آمده )3(هاي پخش سيالب در جدول  ميانگين سرعت نفوذ شبكه
دار در  بررسي نتايج سرعت نفوذ بيانگر وجود اختالف معني. است

شناسي و  ميننفوذپذيري رسوبات حاصل از سازندهاي مختلف ز
سيالب  هاي پخش كاهش آن نسبت به خاك طبيعي منطقه در شبكه

  ).3 و 2، 1جدول( باشد مي
سيالب موغار و قوشه دامغان در  هاي پخش ، شبكه)3(مطابق جدول

سيالب كبودرآهنگ و دهلران كمترين نفوذپذيري  مقايسه با دو پخش
 جنس مواد توان با درنظر گرفتن علت آن را مي. باشند را دارا مي

) سنگ تناوبي از شيل، كنگلومرا، ماسه(  آبخيز حوزهدهنده  تشكيل
 تفاوت  ).3و1جداول (باشد  عمده رسوبات توليد شده از نوع ريزدانه مي

توان وابسته به نوع  جزئي در ميزان سرعت نفوذ اين مناطق را مي
  سنگها و وسعت هريك، وجود كانيهاي مختلف بويژه از نوع متورم

هاي  ها و ضخامت اليه شونده در آنها، حجم ورودي سيالب به شبكه
  .رسوبي دانست

سيالب مورد مطالعه،  هاي پخش بنابراين عوامل محدود كننده در شبكه
، انباشته )مصنوعي بويژه تغذيه(ها  در نيل به اهداف اصلي اين طرح

شدن رسوبات ريزدانه و به تبع آن كاهش نفوذپذيري، تبخير قابل 
. باشند شده مي جهي از سيالب ورودي و شوري رسوبات انباشته تو

چنانچه درخصوص كاهش مواد محموله توسط سيالب ورودي و 
انديشي نشود،  هاي پخش سيالب چاره افزايش نفوذپذيري در شبكه

توان در حد مطلوب با توجه به صرف هزينه زياد، بهبود كمي و  نمي
  . مناطق را انتظار داشتزيرزميني در اين  هاي آب كيفي سفره
بطور (زيرزميني  آب علت افت ساالنه سطح سفره) 1381(كياحيرتي
 را به 1371-1378در منطقه موغار طي سالهاي ) متر2/1متوسط 

كاهش نفوذپذيري در سطوح نوارهاي رسوب گرفته، كاهش بارندگي 
ريزي  هاي اخير و عدم برنامه  آبخيز، تشديد خشكساليحوزهدر 

  .آب زيرزميني نسبت داد حيح ازاستحصال ص
سيالب گربايگان فسا به  هاي مجاور پخش علت كاهش شوري آب چاه

درصد با دوبار آبگيري نسبت به قبل از اجراي طرح را، نفوذ 23ميزان 
  .)1381،كياحيرتي( اند آب با كيفيت مناسب اشاره كرده

ضرايب همبستگي نفوذپذيري با متغيرهاي درصد ذرات شن، همچنين 
سيالب از طريق  هاي پخش سيلت، رس و ضخامت رسوب شبكه

دار   آمده است كه مؤيد همبستگي معني)4(آزمون پيرسون در جدول 
و همچنين % 5بين نفوذپذيري با ضخامت و درصد شن در سطح 

دار بين نفوذپذيري با درصد ذرات رس و سيلت در  همبستگي معني
  .باشد مي% 1سطح 

ترتيب ضخامت    بيانگر تأثيرعواملي چون به،)4(جدول نتايج حاصل از 
، درصد ذرات شن، رس و 87/0تبيين با باالترين ضريب ( رسوب

سيلت انباشته شده در بستر خاك طبيعي بر ميزان نفوذپذيري 
با افزايش ضخامت  .باشد مطالعه مي هاي پخش سيالب مورد شبكه

  .يابد ميريزدانه ميزان نفوذپذيري كاهش  درصد ذرات اليه رسوبي و
، )1379( مهديان، توسلي و )1381(پيراني، )1374(بصيرپور و موسوي 

) 1375( و هندآبادي )1381( كياحيرتي،)1379((شريعتي ،)1375(زارع

هاي  يكي از علل كاهش نفوذپذيري طرح تغذيه مصنوعي و شبكه
سيالب مورد مطالعه خود را تشكيل اليه رسوبي با ضخامت   پخش

  .ندا زياد نسبت داده
سيالب با  هاي پخش منظور تخمين ميزان نفوذپذيري در شبكهه ب

توجه به رابطه خطي بين ميزان نفوذپذيري با ضخامت رسوب و درصد 
  :ذرات خاك انباشته شده معادله زير بدست آمده است

  )1 (رابطه
      x 40153/0+ x3381/0-x2 469/0- x436/0- 111/43 = y   

 = x1،متر برساعت يري برحسب سانتيميزان نفوذپذ= y كه در آن
ضخامت  =  x4،درصد رس=  x3 ،درصد سيلت = x2 ،درصد شن

   .مي باشدرسوب برحسب سانتيمتر 
  

  جمع بندي
 سبب به سيالب پخش هاي شبكه در دانه ريز رسوبات  شدن نهشته
 كاهش و) رس و الي ريزدانه  ذرات توسط آب باالي نگهداري قدرت
 رفتن هدر باعث ها، شبكه شده گرفته سوبر سطوح در پذيري نفوذ

سفره آب  تغذيه كاهش و خوب بسيار كيفيت با تبخير بوسيله سيالب 
 در رسوبات حد از بيش شدن نشين ته نتيجه در .شود زيرزميني مي

 مهار در آن بهتر كارايي عدم و عمر طول ها، سبب كاهش شبكه
 مطالعه مورد مناطق در) كمي و كيفي ( آبي منابع توسعه و سيالب

  .گردد مي
 زياد شدن انباشته چون مشكالتي بروز از جلوگيري منظور لذا به

سيالب  هاي پخش شبكه در آب پذيــري نفــوذ كاهـش رسوبات،
  اهداف اجراي آن، به دستيابي و خشك  نيمه بويژه در مناطق خشك و

 ،ها يابي اينگونه طرح بمنظور مكان دقيق مطالعاتاوالً الزم است 
 ،حوزه شناسي  زمين،شناسي آب پستي و بلندي، خصوصيات ازجمله

پذيري  نفوذ و شوري  ساختمان،،بافت( سيالب پخش محل خاكشناسي
مناسب  آبخوان شناخت جهت منطقه جريانات زيرزميني مطالعه ،)خاك

 آب سفره وضعيت بررسي ،برداري بهره و ذخيره قابليت نظر از
 نوع و اندازه رسوبات حمل شده از كميت، و كيفيت نظر از زيرزميني

 هاي آبخيز حوزه ثانياًطريق سيالب و كيفيت شيميايي سيالب 
 سنگهاي غالبيت دليل به  سيالب پخش هاي شبكه دست باال

 وضعيف آبي و همچنين فرسايش به نسبي مقاومت داراي آتشفشاني 
 مورد مطالعه در  هاي آبخيز حوزهنامطلوب پوشش گياهي در مراتع 

 شدت برداري، بهره امر در صحيح مديريت عدم سبب به حال و شتهگذ
 جريانهاي و رواناب لذا. را به همراه دارند بااليي خاك فرسايش
 محموله مواد و بوده خاك فرسايش با أم تو هاي آبخيز حوزه از سطحي

 بنابراين .باشد بويژه ذرات سيلت مي ريزدانه رسوبات از بيشتر آن
 جدا هاي به طرق مختلف فرايند بايستي مشكلي چنين رفع منظور به

از ( رسوبي مواد حمل و )رواناب و باران بوسيله(  خاك ذرات شدن
 و مهار كردن براي .كندتر گردند هاي آبخيز حوزه در )سيالب طريق
 اصالح اوالً مطالعه، مورد هاي آبخيز حوزه در رسوب كاهش
 ،) كاري بوته كاري ونهال( زيستي عمليات انجام با آبخيز هاي حوزه

 از استفاده امر در مديريت و  بندي از قبيل جويچه و تراس  ساختماني
 با دست باال مناطق اصالح ثانياً خاك، فرسايش كاهش منظور به اراضي
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 رسوبگير هاي حوضچه بندها، آب قبيل از دهنده تأخير هاي ه  ساز احداث
 متمركز، هاي هه براآ مجاورت در بويژه رسوب توليد منابع تثبيت جهت
 منظور ارتقاء دانش فني به آموزشي و ترويجي فعاليتهاي اجراي ثالثاً

منظور افزايش كارايي   به ثالثاً داران آبخيز و دامداران بويژه نشينان آبخيز
هاي پخش سيالب و طول عمر مفيد آنها نياز به اجراي روشهاي  شبكه

ذ ذرات ريزدانه به خلل و نفو( مديريتي رايج براي كاهش اثرات انسداد
. باشد ميضروري ها   در شبكه)متر  سانتي40فرج خاك تا عمق بيش از 

  اليروبي اليه ،هاي تغذيه پااليش آب قبل از ورود به شبكه سه روش
نشست   خراش دادن اليه ته وها نشست  در شبكه رسوبي سطحي ته

 )دانسدا(جهت جلوگيري پديده مسدودشدگي اليه سطحي خاك  شده
 و بصيرپور( گردد هاي پخش سيالب پيشنهاد مي در شبكه
 شريعتي ،.1379مهديان، توسلي و ،.1381، پيراني ،.1374،موسوي

  .)1381، كياحيرتيو. ،1379،
پيش پااليش مواد محموله توسط سيالب اقدامي مؤثر و ضروري در 

: گيرد باشد و به سه طريق صورت مي جهت كاهش پديده انسداد مي
  گذاري آب درسدهاي تأخيري   از استخرهاي رسوبگير، راكداستفاده

هاي مؤثر جهت جلوگيري از  حل  بعنوان يكي از راهاليروبي رسوبات
 .اين عمل با صرف هزينه زياد قابل اجراست. باشد مسدودشدگي مي

متر در نوار اول شبكه پخش   سانتي30عمق  برداشت اليه رسوبي به
متر   سانتي5/11 به 06/1وذپذيري از سيالب دهلران موجب افزايش نف

  ).1381پيراني ،(بر ساعت شده است
،  نيزمتري  سانتي40نشين شده تا عمق  عمل خراش دادن رسوبات ته:

ريزد و سبب باال رفتن نفوذپذيري  هم مي بندي مواد را به نظم دانه
  .شود مي
  
 
  

   منابع
 از برداري بهره مسائل .1374، موسوي،.ف و . ع بصيرپور، -1

 زيرزميني، آبخوانهاي مصنوعي يه تغذ در فصلي هاي رودخانه
 :اصفهان آب، منابع مديريت اي منطقه مقاالت همايش مجموعه

315 - 327.  
سيالب بر روند  بررسي تأثيرات پخش. 1381، .عپيراني،  -2

 ارشد، كارشناسي نامه نفوذپذيري خاك در آبخوان دهلران، پايان
  .د چمران اهوازدانشگاه شهي كشاورزي، دانشكده

سيالب  بررسي تأثيرات پخش. 1379 مهديان، .ح.  مو. توسلي، ا -3
بر نفوذپذيري خاك عرصه پخش سيالب كبودرآهنگ، دومين 

سيالب، مركزتحقيقات  هاي پخش همايش دستاوردهاي ايستگاه
  .حفاظت خاك و آبخيزداري، تهران

 چنداب افكنه مخروط شناسي رسوب بررسي .1375 ،.م زارع، -4
 نامه پايان سيالب، پخش پذيري درعرصه نفوذ تغييرات و مينورا

  .بهشتي شهيد دانشگاه جغرافيا، دانشكده جغرافيا، ارشد كارشناسي
سيالب بر تغييرات  بررسي تأثير پخش. 1379 ،.ح. شريعتي، م -5

نفوذپذيري خاك سطحي در عرصه آبخوان قوشه دامغان، 
  .المينامه كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اس پايان

سيالب موغار  عملكرد شبكه پخش بررسي .1381 ،.ج ياحيرتي،ك -6
زيرزميني، مجله  هاي آب اردستان در تغذيه مصنوعي سفره

، )2(، 55طبيعي، دانشگاه تهران،  طبيعي ايران، دانشكده منابع منابع
159-171.  

 هاي حوزه در رسوبات بررسي .1375، .ك.م آبادي، هند -7
 آبهاي تغذيه در آن نقش و سمنان السجرد سيالب پخش

 كرج، طبيعي منابع دانشكده ارشد، كارشناسي نامه پايان زيرزميني،
 .تهران دانشگاه

   مورد مطالعههاي سيالب مشخصات كلي پخش)1(جدول
  ).1375 آبادي، هند  و1379شريعتي،  .1379 مهديان، و توسلي .1381پيراني،  (

يف
رد

  
  پخشكهبش

  سيالب
  بارندگي  استان  شهرستان  آبخيز حوزه

  ميليمتر
زمان 
  احداث

تعداد 
آبگير
  ي

  ليتولوژي  اقليم

غربي  كيلومتري جنوب20  چيخواب  دهلران 1
سنگ،  گچ، مارن، ماسه گرم خشك  5  1375  285  ايالم  دهلران

  گنگلومرا

كيلومتري  جاده 10  زرد بيشه  كبودرآهنگ 2
  سرد  3  1375  267 همدان  سو كبودرآهنگ به شيرين

و سنگ قرمز  ماسه
هاي  آهكي، مارن تيره

  سبز

سردخشك ـ  5  1372  281 سمنان  كيلومتري شرق سمنان75  دريان  قوشه دامغان 3
 خشك گرم

سنگ،  شيل، ماسه
آهك، گنگلومرا و 

  اي ماسه رس

غربي  كيلومتري جنوب5  آباد گل  موغار 4
شيل، گنگلومرا،  سرد خشك  4  1375  90 اصفهان  روستاي موغار ـ اردستان

  آهكسنگ و  ماسه
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رسوبات نهشته شده در عرصه پخش در ) متر برساعت سانتي( و نفوذپذيري ) متر  سانتي( بندي، ضخامت   مقادير درصد دانه) 2(جدول
  مقايسه با خاك طبيعي

  ) نوار2( دهلران   ) نوار3(قوشه دامغان   ) نوار5(موغار   ) نوار8( كبودرآهنگ 

  نوار

لت  شن
سي

مت  رس  
ضخا

ري  
ذپذي

نفو
  

  شن

مت  رس  تسيل
ضخا

ري  
ذپذي

نفو
  

لت  شن
سي

مت  رس  
ضخا

ري  
ذپذي

نفو
  

لت  شن
سي

مت  رس  
ضخا

ري  
ذپذي

نفو
  

1  7/43  6/31  6/24    85/1  6/14  3/48  37  25/91  35/1  7/22  3/41  36  7/12  27/0  28  63  9    06/1  

2  6/39  2/23  1/27    82/1  1/7  9/54  8/37  75/62  78/0  5/31  1/36  4/32  3/8  25/0  70  4/25  6/4    6/1  

3  4/42  4/31  7/26    97/1  5/5  5/49  9/44  5/29  82/0  50  24  26  8/6  24/0    ---  ---    ---  

4  9/43  6/30  3/25    94/1  3/3  1/50  5/46  75/20  73/0  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---    ---  

5  6/45  2/28  1/26    2  1/1  1/46  8/53  25/11  65/0  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---    ---  

6  3/44  2/31  3/24    97/1  ---  ---  ---  ---  --  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---    ---  

7  1/39  1/32  7/28    81/1  ---  ---  ---  ---  --  --  --  --  --  --  --  --  --    --  

8  4/32  4/36  1/31    91/1  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---    ---  

  6/5    6  5/35  5/58  4/2  ---  14  3/17  7/68  4/4  ---  5/17  7/15  6/68  2/2    1/21  1/26  8/52  شاهد

 

 
 
 

  هاي متفاوت پخش سيالب  مقادير ميانگين خصوصيات فيزيكي و نفوذپذيري رسوبهاي بر جا مانده در شبكه)3(جدول        

  سرعت نفوذ نهايي  % رس  % سيلت  % شن  سيالب  نام شبكه پخش  رديف
cm/h) (  

  b   37/41  a  58/30  b   23/24  d   90/1  كبودرآهنگ  1
  a    32/6    b78/49  c    44  b    86/0  موغار  2
  b    73/34  a  80/33  b 46/31  a    25/0  قوشه دامغان  3
  b     49     a  20/44  a 80/6  c    33/1  دهلران  4

  باشد مون دانكن ميبر اساس آز%  5دار بين تيمارها در سطح  عالئم مشابه نمايانگر عدم وجود اختالف معني
  
  

  شده  ضرايب همبستگي درصد ذرات شن، سيلت، رس و ضخامت رسوب نهشته)4(جدول
   سيالب پخش  هاي شبكه نفوذپذيري بر

  يب همبستگيضر  متغيرها
  87/0**  ضخامت
  53/0*  شن
  46/0*  رس
  44/0*  سيلت

  %5دار بودن ضخامت رسوب با نفوذپذيري در سطح  معني** 
  %1بندي رسوب با نفوذپذيري در سطح   درصد دانهدار بودن معني* 
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