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 :چکیذُ
تا تَجِ تِ . خطه است  دس هٌاطك خطه ٍ ًیوِّا ٍ حفظ آب ٍ خان   ّای هٌاسة دس هْاس سیالب  یىی اص سٍش پخص سیالب

ّای ٍ   تش ٍیظگی ّای خان هوىي است تحت تاثیش پخص سیالب لشاس گیضًذ، دس ایي تشسسی تایش پخص سیالب  وِ ٍیظگی  ایي

ًمطِ  19تشای ایي هٌظَس تؼذاد. ضیویایی خان دس ػشصِ پخص سیالب تاسشاى ٍالغ دس ضوال استاى ّوذاى تشسسی گشدیذ

دس ایي . جْت ًوًَِ تشداسی اًتخاب ضذ دس خاسج اص هحذٍدُ پخص سیالب ًمطِ ضاّذ 5ٍ  دس  ػشصِ پخص سیالب آصهایطی

پخص سیالب اثش هؼٌی وِ   دخان ًطاى دا ٍ ضیویایی   تشسسی ٍیظگی ّای فیضیىی. ضذ ًوًَِ خان تشداضت 24ساستا هجوَػا 

تِ طَسی ایي پاساهتش ّا دس ػشصِ پخص سیالب . داضت سذین، پتاسین، ّذایت الىتشیىی ٍ دسصذ سع ٍ سیلتداسی تش سٍی همذاس 

ضاى داد وِ پخص سیالب اثش هؼٌی داس هٌفی تش ّوچٌیي ًتایج ى. تِ صَست هؼٌی داسی ًسثت تِ هٌطمِ ضاّذ افضایص داضتِ اًذ

داضتِ است تطَسیىِ ایي پاساهتش ّا دس هٌطمِ ضاّذ ًسثت تِ ػشصِ پخص سیالب افضایص  همذاس آّه ٍ دسصذ ضي ٍ سٌگشیضُ

د هَاد ٍ دسظ PH ،SARولسین، هٌیضین، ولش، سَلفات، ًتایج ًطاى داد وِ پخص سیالب اثش هؼٌی داسی تش سٍی همذاس . داضتِ اًذ

ایي پظٍّص ًطاى  . تافت خان اص لَهی سسی دس ػشصِ پخص سیالب تِ لَهی ضٌی دس هٌطمِ ضاّذ تغییش یافتِ است .ًذاضتآلی 

.  تشخی ٍیظگی ّای ضیویایی خان هی ضَد تخشیة داد وِ پخص سیالب تاػث تْثَد تافت خان ٍ

خاک ارزیاتی، پخػ ظیالب، تاظراى، : ّای کلیذی ٍاشُ

 

 

هقذهِ . 1

ى پذیذُ تسیاس دس هٌاطك خطه ٍ ًیوِ خطه ای. هی ضَدتْشُ ٍسی ًادسست اص آب ٍ خان تاػث ایجاد تیاتاى ّا  

ّا تِ ػٌَاى   تغزیِ هصٌَػی آتخَاىّا جْت   ّا ٍ تْشُ گیشی اص آى  هْاس سیالب .هٌاطك هی تاضذضىٌٌذُ تش اص سایش 

ػثاست اص پخص سیالب یا تغزیِ هصٌَػی  . تخطه اعساّثشدی اصَلی چْت تمَیت ٍ تَسؼِ هٌاتغ آتی دس هٌاطك 

ّای آب صیش صهیٌی تا استفادُ اص   ٍاسد وشدى آب تِ داخل یه ساصًذ ًفَرپزیش تشای حفاظت، تمَیت ٍ رخیشُ سفشُ

صهیٌی تَیظُ دس   ّای هذیشیت ٍ حفظ هٌاتغ آب صیش  تشداسی اص آب اص جولِ سٍش  ایي سٍش تْشُ. ّای سطحی است  سیالب

ّای آب صیشصهیٌی تغییشاتی دس خصَصیات   ّا ٍ تغزیِ سفشُ  پخص سیالب دس وٌاس هْاس سیالب. تاضذ  اطك خطه هیهي

.  ّا سا ًیض تذًیال داسد  خان ػشصِ

 . س خصَصیات خان صَست گشفتِ استتؼذدی تِ هٌظَس تاثیش پخص سیالب بّای م  تاوٌَى تشسسی

ّای فیضیىی ٍ   دس تشسسی تاثیش پخص سیالب تش ٍیظگی ُ داهغاىهْذیاى ٍ ّوىاساى  دس ػشصِ پخص سیالب لَش

ای تش حاصلخیضی خان داضت اها   وِ تغییشات لاتل هالحظِ  ضیویایی خان ًطاى دادًذ پخص سیالب تا ٍجَد آى

داسی ٍ   ّوچٌیي سشسضتِ. ّای پخص ًسثت تِ ضاّذ واّص یاتذ  هَجة ضذ ًفَرپزیشی خان دس ػشصِ

صِ آب تاسیه تن، سىَتی اسىَیی  دس آتخَاى پلذضت آرستایجاى غشتی ٍ وَالسواس ٍ ّوىاساى  دسػش( 39)اسىیذهَس



 

 

 

 

 

ًادسی ٍ ّوىاساى  دس دضت گشتایگاى فسا ًیض ًطاى دادًذ وِ . ّای ٌّذ تِ ًتایج هطاتْی دست یافتٌذ  دس تیاتاى

ّای پخص ٍ   ػشصِ ّوچٌیي تیي. پخص سیالب هٌجش تِ واّص دسصذ ضي ٍ افضایص دسصذ سذین تثادلی ضذ

، اصت ول، فسفش، دسصذ اضثاع آب، ظشفیت تثادلی واتیًَی ٍ هجوَع سع داسی اص ًظش هَاد آلی  ضاّذ تفاٍت هؼٌی

ضشیؼتی ٍ ّوىاساى تاثیش پخص سیالب تش حاصلخیضی خان سا دس استاى سوٌاى تشسسی . ٍ سیلت ٍجَد داضت

ّای ولسین ٍ   ضَسی، واتیَىهیضاى سیلت، سع، هَاد آلی،  وشدُ ٍ ًتیجِ گشفتٌذ وِ تاثیش پخص سیالب تش افضایص

تا ایي ٍجَد پخص سیالب هٌجش تِ . داس تَد  ّای ولش، اصت ول، فسفش خان هؼٌی  هٌیضین، سذین ٍ پتاسین ٍ آًیَى

دس ػشصِ پخص سیالب سشچاّاى  لطف اهلل صادُ ٍ ّوىاساى. داس دس هیضاى ضي ٍ اسیذیتِ خان ضذ  هؼٌی واّص

ّا ٍ   ادًذ وِ پخص سیالب تاػث واّص دسصذ ضي ٍ افضایص دسصذ سیلت، سع، ضَسی، همذاس واتیَىًطاى د

، تاثیش پخص سیالب تش ًفَرپزیشی خان سا دس دس ضت هَسیاى استاى (1389)صّتاتیاى ٍ سحین صادُ .ّا ضذ    آًیَى

د اضثاع، ٍ ًسثت جزب سطحی ًتایج ًطاى داد وِ دسصذ الی، سع، ولسین، سذین، دسظ. لشستاى هطالؼِ وشدًذ

تافت خان دس . سذین دس ػشصِ ًسثت تِ ضاّذ، افضایص ٍ ًفَرپزیشی، دسصذ هاسِ ٍ سٌگشیضُ واّص یافتِ است

ّوچٌیي تش اساع . ػوك سطحی ضاّذ، هاسِ لیوًَی ٍ دس ػشصِ پخص سیالب تِ لیوَى هاسِ ای تغییش پیذا وشد

 .ًسثت تِ ضاّذ، واّص یافتًتایج، ٍصى هخصَظ ظاّشی دس ػشصِ پخص سیالب 

، اثشات پخص سیالب سا دس تغییش تشخی خصَصیات فیضیىی ٍ ضیویایی خان دس (1390)جَادی ٍ هحوَدی

سیستن پخص سیالب جاجشم تشسسی وشدُ ٍ تِ ایي ًتیجِ سسیذًذ وِ هیاًگیي دسصذ سع، سیلت، اضثاع خان، 

ٍ پتاسین لاتل جزب داسای افضایص هؼٌی داس ٍ  وشتي آلی ٍ ّوچٌیي هیضاى ّذایت الىتشیىی، اصت ول، فسفش

اص ایي سٍ . دسصذ هاسِ ٍ اسیذیتِ داسای واّص هؼٌی داس دس هٌاطك تحت اجشا ًسثت تِ هٌاطك ضاّذ تَدُ است

تیاى وشدًذ وِ اجشای سیستن پخص سیالب دس هٌطمِ تحت تاثیش، تِ هشٍس صهاى سثة اصالح تافت خان ٍ افضایص 

 .اطك هی گشددحاصلخیضی خان ایي هي

. ّای فیضیىی ٍ ضیویایی خان اًجام گشفت  ایي تحمیك تا ّذف تشسسی تاثیش پخص سیالب تش ٍیظگی 

 

ّا  هَاد ٍ رٍغ. 2

هعرفی حَزُ هَرد هطالعِ . 2-1

 0تا ً 35°ٍ 4ٍ َ 20ضشلی ٍ ػشض جغشافیایی ً 49°ٍ  3ٍ َ 20تا ً 48°ٍ  15ٍ َ 50حَصُ تاسشاى تیي طَل جغشافیایی ً      

ضوالی لشاس گشفتِ ٍ اص ضوال تِ وَُ خشلاى ٍ تَلاطی ٍ اص ضشق تِ وَُ صهاى ٍ هْذی داغی ٍ للی آتاد ٍ اص  °35ٍ  39ٍ َ

ایي حَصُ جضئی اص . تاضذ تْشاى هحذٍد هی -غشب تِ وَّْاب ساسلیِ ٍ سَتاضی ٍ اص جٌَب تِ جادُ آسفالتِ ّوذاى

هتش اص سطح دسیا هشتَط تِ وَُ  2898تلٌذتشیي استفاع آى . تاضذ هیصی ٍ حَصُ دسیاچِ ًوه لن ایشاى هشن آتخیضحَصُ 

 -هشتَط تِ جادُ ّوذاى) هتش اص سطح دسیا 1620تشیي استفاع آى هشتَط تِ خشٍجی حَصُ تا استفاع  خشلاى ٍ پست

ِّ دسصذ ٍ طَل آتشا 39/5ضیة ػوَهی هٌطمِ حذٍد  .هتش است 1278تاضذ ٍ اختالف استفاع آى حذٍد  هی (تْشاى

ایي حَصُ سٍاًاب هشتَط تِ طشح . تاضذ ٍاحذ ّیذسٍلَطیه هی 9ایي حَصُ هتطىل اص . ویلَهتش است 83اصلی حذٍد 

. ًوایذ  هَسد هطالؼِ سا تاهیي هیپخص سیالب 

هَلؼیت  چْاس صیشتاضذ وِ ایي  ٍ لیٌشجِ هی ضیشیي سَلَ،  صیش حَصُ هثاسن آتاد، ایذُ هحل اجشای  طشح خشٍجی چْاس 

 .آٍسدُ ضذُ است 1د هطالؼِ دس وطَس ٍ استاى دس ضىل هَسحَصُ 



 

 

 

 

 

  
 

 هَقعیت حَزُ تاظراى در کؽَر ٍ اظتاى :1ؼکل ؼوارُ 

رٍغ کار  .2-3

هطالعات صحرایی 

واًال گستشضی تشای اًتمال آب اص واًال آتشساى تِ  5سیالب تاسشاى اص یه حَضچِ سسَتگیش ٍ  ػشصِ پخص

توٌظَس تشسسی تاثیش پخص سیالب تش ٍیظگی . واًال پخص تطىیل ضذُ است 13ػذاد ّای پخص ٍ ّوچٌیي ت  واًال

ًوًَِ ضاّذ اص خاسج اص هحذٍدُ پخص سیالب  5ًوًَِ آصهایطی اص  هٌطمِ پخص سیالب ٍ تؼذاد  19ّای خان تؼذاد 

تَدًذ تشداضت  تحت تاثیش پخص سیالب ٍالغ ًطذُ تا تَجِ تِ جْت ضیة هٌطمِ ّای وطاٍسصی وِ  ٍ خاسج اص صهیي

، ولسین، هٌیضین، SARٍ پاساهتش ّای  ضذ ًوًَِ ّاش تشداضت ضذُ تِ آصهایطگاُ خاوطٌاسی داًطگاُ یضد هٌتمل. ضذ

تذیي صَست وِ . ، ٍ دسصذ ضي ٍ سیلت ٍ سع تذست آهذPH، هَاد آلی، ECپتاسین، سذین، آّه، ولش، سَلفات، 

ساسیَى، پتاسین ٍ سذین تا استفادُ اص دستگاُ فتَهتش ٍ سَلفات تا ی، آّه ٍ ولش تا سٍش تیتولسین، هٌیضین، هَاد آل

. هتش لشائت ضذPHتَسیلِ دستگاُ  PHهتش ٍ ECتَسیلِ دستگاُ  EC.استفادُ اص دستگاُ اسپىتشٍفتَهتش تذست آهذ

. ّوچٌیي دسصذ ضي ٍ سٍع ٍ سیلت تا سٍش ّیذسٍهتشی تؼییي ضذ

. دّذ  ّای ضاّذ ٍ آصهایطی سا ًطاى هی  ًوًَِ هَلؼیت 2ضىل ضواسُ 



 

 

 

 

 

 
 

ّای آزهایؽی ٍ ؼاّذ    هَقعیت ًوًَِ:2ؼکل ؼوارُ

 

دلیل استفادُ اص ایي . اص آصهَى هي ٍیتٌی استفادُ ضذ  سیالب تش پاساهتش ّای هزوَس تشسسی تاثیش پخص تِ هٌظَس 

ًوًَِ ّای ضاّذ ٍ ٍ ًاهساٍی تَدى تؼذاد  ای خانهشتَط تِ ٍیظگی ُآصهَى غیش پاساهتشی ػذم ًشهال تَدى دادُ ّای 

. هی تاضذ آصهایطی

فشض ّای هَسد تشسسی تِ صَست صیش هی . لشاس گشفتٌذهَسد تشسسی  H0  ٍH1تا استفادُ اص ایي آصهَى فشض ّای 

 :تاضٌذ

H0  : ٍجَد ًذاسد ضاّذ ٍ آصهایطیتیي هیاًگیي دادُ ّای تفاٍت هؼٌی داسی .

H1  :ٍٍجَد داسدتیي هیاًگیي دادُ ّای ضاّذ آصهایطی  ت هؼٌی داسیتفا .

ٍ یىی اص فشض ّای صفش ٍ یه تا تَجِ تِ سطح هؼٌی  گشفتِآصهَى هزوَس اًجام  SPSSتا استفادُ اص ًشم افضاس 

تاضذ فشض صفش سد هی ضَد وِ  05/0چٌاًچِ سطح هؼٌی داسی آصهَى وَچىتش اص . داسی آصهَى لاتل لثَل هی ضَد

دس غیش ایي صَست تیي دادُ . اختالف هؼٌی داسی ٍجَد داسد گشٍُ ضاّذ ٍ آصهایطیاست وِ تیي دٍ  ًطاى دٌّذُ ایي

. اختالف هؼٌی داسی ٍجَد ًذاسد گشٍُّای دٍ 

( ضاّذ ٍ آصهایطی)یا ستثِ ًطاى دٌّذُ ایي است وِ گشٍُ ّا  Rankًىتِ دیگش ایي است وِ دس ایي آصهَى همادیش 

 .تاضذ داسای تیطتشیي ستثِ است Scoreگشٍّی وِ داسای تیطتشیي اهتیاص یا . ًذچگًَِ تا یىذیگش اختالف داس

ٍ تحث ًتایج . 3

ًوًَِ آصهایطی  19ّای فیضیىی ٍ ضیویایی خان اص   ٍیظگیدس ایي تحمیك تشای تشسسی تاثیش طشح  پخص سیالب  تش     

ّای خان اص آصهَى هي ٍیتٌی استفادُ   ًوًٍَِ تشای تحلیل دادُ ّای حاصل اص آصهایص . ًوًَِ ضاّذ استفادُ ضذ 5ٍ 

 .آٍسدُ ضذُ است 1ًتایج حاصل اص آصهَى هي ٍیتٌی دس جذٍل .ضذ

 

 



 

 

 

 

 

        

 آزهَى آهاری دادُ ّای ظطح آب چاُ ّای پیسٍهتری ٍ تارغ تا اظتفادُ از آزهَى هي ٍیتٌی: 1جذٍل ؼوارُ 

 Meam Rank فرض قاتل قثَل Asymp.Sig(2tailed) پاراهترًام 

 (آزهایؽی)1گرٍُ 
Mean Rank 

 (ؼاّذ)2گرٍُ 

 0/24 H0 13/34 9/3( meq/lit)کلعین

 0/19 H0 13/42 9( meq/lit)هٌیسین

 0/01 H1 14/32 5/6( meq/lit)ظذین

 0/02 H1 14/11 6/40( ppm)پتاظین

 0/59 H0 12/87 11/10( meq/lit)کلر

 H1 10/58 19/8 0/009 (درصذ)آّک

 0/45 H0 13/05 10/4( ppm)ظَلفات

PH 0/09 H0 11/26 17/20 

EC( ٍهیکر

 (زیوٌط

0/01 H1 14/37 5/40 

SAR 0/07 H0 13/16 6/5 

 H0 12 14/4 0/49( درصذ)هَاد آلی

 H1 15 3 0/001 درصذ رض

 H1 15 3 0/001 درصذ ظیلت

 H1 10 22 0/001درصذ ؼي 

 H1 10 22 0/001درصذ ظٌگریسُ 

    

داسای   ، ٍ دسصذ سع ٍ سیلتECّای سذین، پتاسین، آّه،   پاساهتشهزوَس هطاّذُ هی ضَد ّواى گًَِ وِ دس جذٍل 

P-Value  یاAsymp.Sig(2tailed)  تیي اختالف هؼٌی داسی سا پاساهتش ّا تٌاتشایي ایي . هی تاضٌذ 0/05ووتش اص

ٍ  ECّای سذین، پتاسین، ،  ضَد دس پاساهتش  ّواًطَس وِ هطاّذُ هی. ًطاى هی دٌّذ ًوًَِ ّای ضاّذ ٍ آصهایطی

هی  تیطتش( ّای ضاّذ  ًوًَِ) اص ستثِ گشٍُ دٍم ( ّای آصهایطی  ًوًَِ) یا ستثِ گشٍُ اٍل  Rank دسصذ سع ٍ سیلت

تٌاتشایي  .ّای آصهایطی ًسثت تِ ضاّذ تیطتش تیطتش است  ّا دس ًوًَِ  همذاس ایي پاساهتشتاضذ ٍ ایي تذیي هؼٌی است وِ 

  .گشفت وِ اجشای پخص سیالب  هٌجش تِ افضایص ایي پاسهتش ّا دس ػشصِ پخص سیالب ضذُ استتَاى ًتیجِ   هی

یا  P-Valueّای آّه ٍ دسصذ ضي ٍ سٌگشیضُ ًیض داسای   ضَد پاساهتش  هطاّذُ هی 1ّوچٌیي ّواًطَس وِ دس جذٍل 

Asymp.Sig(2tailed) ّا   اها دس ایي پاساهتش   0/05 ووتش اصRank  تیطتش است( ّای ضاّذ  هًَِى)گشٍُ دٍم .

. ّا دس ػشصِ پخص ضذُ است  تَاى ًتیجِ گشفت وِ اجشای پخص سیالب هٌجش تِ واّص ایي پاساهتش  تٌاتشایي هی

ٍ دسصذ هَاد آلی اختالف هؼٌی داسی  PH ،SARولش، سَلفات، ، هٌیضین،  پاساهتشّای ولسین تشای طثك جذٍل هزوَس

دس  SARّشچٌذ وِ هی تَاى گفت ولسین، هٌیضین، ولش، سَلفات ، ٍ . هطاّذُ ًطذّای ضاّذ ٍ آصهایطی   تیي ًوًَِ

دس ػشصِ  PHّوچٌیي همذاس هَاد آلی ٍ . هٌطمِ پخص تیطتش اص ضاّذ هی تاضٌذ ٍلی ایي اختالف هؼٌی داس ًیست

  .پخص ًسثت تِ ضاّذ ووتش هی تاضٌذ وِ ایي اختالف ًیض هؼٌی داس ًیست

    

. آٍسدُ ضذُ است 2دس جذٍل ضواسُ  آصهایطی ٍ ضاّذ    ّای  دس ًوًَِ ّاهتش همذاس پاساهیاًگیي 

ّوچٌیي طثك ًتایج تذست آهذُ اص آصهایص تافت خان وِ اص سٍش ّیذسٍهتشی تؼییي ضذ؛ تافت خان اص لَهی سسی 

. دس ػشصِ پخص سیالب تِ لَهی ضٌی دس ػشصِ ضاّذ تغییش یافتِ است

 



 

 

 

 

 

 
 

 ّای ؼاّذ ٍ آزهایؽی  هقذار پاراهتر ّا در ًوًَِت هیاًگیي هیساى تغییرا: 2جذٍل ؼوارُ 

 ًوًَِ ّای ؼاّذ هیاًگیي آزهایؽی ّای ًوًَِ هیاًگیي پاراهترًام 

 2/42 2( meq/lit)کلعین

 1/95 1/12( meq/lit)هٌیسین

 1/17 0/31( meq/lit)ظذین

 13/42 2/91( ppm)پتاظین

 2/7 2/5( meq/lit)کلر

 26/6 21/39 (درصذ)آّک

 139/79 116/29( ppm)ظَلفات

PH 8/15 8/3 

EC(هیکرٍ زیوٌط) 338/2 475 

SAR 0/93 0/25 

 1/39 1/26( درصذ)هَاد آلی

 8/6 22/15 درصذ رض

 14/2 34/10 درصذ ظیلت

 77/2 43/94درصذ ؼي 

 36/85 13/43درصذ ظٌگریسُ 

 

  
 

 گیری ًتیجِ. 4
اجشای پخص سیالب دسصذ ٍ سیلت ٍ سع دس ػشصِ تِ صَست  ّواًطَس وِ دس هثاحث هطشح ضذُ روش ضذ تا

تَاى ًتیجِ گشفت وِ پخص سیالب تاػث   تٌاتشایي هی. هؼٌی داسی افضایص ٍ دسصذ ضي ٍ سٌشگشیضُ واّص یافتِ اًذ

دس هماتل تافت خان هٌشج تِ افضایص هؼٌی داس سذین، پتاسین ٍ ّذایت الىتشیىی ضذُ است . ضَد  تْثَد تافت خان هی

تٌاتشایي هی تَاى گفت اجشای پخص سیالب تا . هیطَد( ّشچٌذ ایي افضایص هؼٌی داس ًثَد) ُ تاػث افضایص ضَسین

دسایي ساستا هذیشیت صحیح تاس هؼلك ٍ ًوه ّای هحلَل  .خان ضذُ است ای ضیویاییُ  ٍیظگیحذی تاػث تخشیة 

 .تشای جلَگیشی اص تخشیة ضیویایی خان هفیذ تٌظش هی سسذ
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