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 چكیده
 

دارای اثرات کشور،  خشک یمهخشک و ن یطدر شرا یژهه وهای فصلی ب بارشاستفاده از 

، از جمله شور و آغشته به امالح گچ و نمک یها از هجوم آب یریجلوگارزشمندی است که 

های فصلیِ پایگاه  آبیاری با سیالبپژوهش نقش  یندر ا آید. ها به شمار می مهمترین آن

 ،خاک یدیتهو اس یخاک شامل شور یمیاییش های یژگیو ، بربرآباد شهرستان سبزواربیابانزدایی 

مورد  ،60-90و  30-60، 0-30 سه عمقهای مستقر شده، شاملِ   بوتهعمق توسعۀ ریشۀ در 

 منطقه به و یک مورد آبیاری سیالبیعنوان منطقه   به یمارقرار گرفت. سه محدوده ت یبررس

دو  ،گانه سه یمارهای. در تشد در نظر گرفته آبیاری شده، ۀگان جوار با مناطق سه هم ،نوان شاهدع

 کاری شده سه( تاغتیمار ) ارتیم کاری و یک مورد و دو( آتریپلكس یکهای  تیمار) موردتیمار

ها توسط آزمون دانكن  در قالب طرح بلوک کامل تصادفی و مقایسه متوسط ها است. نتایج بررسی

بیانگر کاهش  اک،فیزیكی و شیمیایی خ های آمده از بررسی ویژگی دست . نتایج بهشدانجام 

 تغییرات در مورد هدایتباشد که این  ها می نمونه یشترهدایت الكتریكی و اسیدیته در ب

 .دار است درصد معنی یکدر سطح  یدیتهدر سطح پنج درصد و در مورد اس یكیالكتر

 

 ، سبزوار.شیمیایی، اسیدیته، شوریاستحصال، آب باران، ها:  کلید واژه

 

The effects of floods affected by seasonal rains, on  chemical 

properties of soil in desert 
 

 

Abstract 
 
The use of seasonal rains, especially in arid and semi arid area, valuable effects which one of 

the most important, is the influx of saline water mixed with gypsum and salt. The purpose of 
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this study was to evaluate the effects of flood irrigation on chemical properties of soil samples 

including salinity and acidity at three depths of 0-30, 30-60 and 60-90cm (roots development 

zone). A region including three phases, two phases of Atriplex and one phase of Haloxylon 

was selected. Also, another region was considered as the control area. The results were 

compared by Duncan's test according to Completely Randomized Block design. The results of 

chemical properties of the soil samples showed that the electrical conductivity and pH have 

decreased in the most samples. These changes were significant at the 5% level.  
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 مقدمه
 

و فراوانی اراضی  محدودیت دسترسی به آب ،خشك و نیمه خشك های موجود در مناطقترین محدودیتاز بزرگ

 اقدامات عملیباشد. یكی از  در این مناطق بارندگی کافی نبوده و اغلب از الگوی توزیع مناسبی نیز برخوردار نمی است. شور

فرضیه . استهای فصلی  های ایجاد شده، متاثر از بارش برای تامین بخشی از کمبود آب در این مناطق، استفاده از سیالب

 ی های کشت شده در عرصه آبیاری بوته برای که ،های فصلی اشی از بارشهای ن تحقیق این است که استفاده از سیالب

علیرغم آن  بهبود شرایط شیمیایی خاک است.قادر به به میزان قابل توجهی  ،بیابانی منطقه مورد استفاده قرار گرفته است

ی آلی،  الكتریكی، ماده هدایتتغییرات ( در استفاده از آبیاری سیالبی در بوشهر نشان داد که 1382که تحقیقات فخری )

، استان هرمزگان در سر چاهانِ آبیاری سیالبینتایج عملیات ، لكن دار نبودند ازت کل و اسیدیته درسطح پنج درصد معنی

. (1393) و همكاران داده است برخورداری های شیمیایی خاک نشان   بهبود ویژگیرا بر  یفصل یها اثر مثبت سیالب

پوشش گیاهی و خاک مراتع بر  استفاده از سیالب های یژگیو برمبنی  ،(1389زاده و همكاران ) رحیمیهمچنین تحقیقات 

شیمیایی خاک  های ویژگی بر تاثیر مثبتی ،های جنس تاغ شد که گونه گیری یجهگونه نت یندشت سلم آباد سربیشه، ا

  .است داشته

 

   

 

 ها مواد و روش

 

برآباد این شهرستان در حد  -شهرستان سبزوار و درمنطقه دروک منطقه مورد پژوهش در جنوب غربی

  .(1)شكل  واقع شده است یطول شرق یقهدق 5درجه و  36و  یعرض شمال یقهدق 15درجه و  57فاصل 

 باشد. تغییرات درصد می یكمتر باالتر از سطح دریا و متوسط شیب آن حدود  850متوسط منطقه  ارتفاع

 دست آمده از ایستگاه ( به1360-1390ساله ) 30 های داده یباالست. با توجه به بررس یارسساالنه و ماهانه بارش ب

متوسط  و در مجموع بارندگی  باشد یمتر میلیم 100-300 ینساالنه بارش ب ییراتشهرستان سبزوار، تغ ینوپتیكس

دارد که توزیع فصلی  یادیز اتییرتغ یزماهانه بارش ن متر در سال است. تغییرات میلی 181ساالنه در منطقه حدود 

منطقه بر اساس روش  اقلیم .استمیلی متر در زمستان متغیر  95حدود  متر در تابستان تا  آن از حدود صفر میلی
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 82/6 یادشدهمنطقه  یبرا یبراساس روش دمارتن شاخص خشك و رطوبت، خشك سرد است یبآمبرژه و ضر

  .شود یم بندی خشك طبقه یمکه جزء اقل باشد یم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موقعیت منطقه اجرای طرح در استان خراسان رضوی و شهرستان سبزوار – 1شكل 

 

 

شهرستان سبزوار، با هدف احیاء و  یرآباد-دروکی هامورد نظر، در بیابان حاشیه روستا یِکار پروژه بوته

شده و توسط  یکار بوته و تاغ پلكس یاز منطقه با آتر یساالنه بخش و آغاز شده است 1371اصالح منطقه، از سال  

   .شوند یم اریشود، آبی می یرهذخ خاکی احداث شده در محلِ استخر کم کیفیت که یِفصل های یالبس

متر  سانتی 60-90و  30-60، 0-30برداری خاک از اعماق  شیمیایی خاک، نمونه  های یژگیبررسی و یبرا

 نوارهای کشت برای سه منطقه ابتدایی، میانی و انتهایی عرصه احیاء شده و نیزوســط و انتهای  در ابتدا، 



 

 

4 

 تر تغییرات متغیرهای تر و منطقی انتخاب سه عمق، بررسی کامل دلیلقطعات شاهد صورت گرفت.   گیری از نمونه

 باشد. می کشت شده های گیاهی گونه ۀریش ۀدر اعماق توسع ،مورد بررسی

احیاء شده و سه تكرار در هر  ۀانتخاب سه ردیف کشت شده از ابتدا تا انتهای عرصهای خاک با  محل نمونه

 ۀگان شاهد )بدون آبگیری شده( که درکنار مناطق سه  ۀخاک از منطق ۀردیف انجام شد. همچنین تعداد سه نمون

براری در مناطق  ونههای نم درست روبروی ردیف اهدمنطقه شها از  برداشت شد. نمونهقرار دارند،  گیری شده سیالب

برداری و همچنین در داخل  های نمونه ارزیابی دقیق تغییرات، فاصله ردیف ی. براندبرداشت گردید آبیاری شده

برداری خاک، بر روی نقشه  این کار قبل از انجام نمونه ها فاصله نقاط نمونه برداری یكسان انتخاب شد. برای ردیف

. مختصات جغرافیایی الگوی از پیش طراحی شده، از روی نقشه شدمشخص  توپوگرافی منطقه الگوی پراکنش نقاط

برداشت و سپس برای نمونه برداری در عملیات صحرایی مورد استفاده قرار گرفت. برای دستیابی به نقاط از پیش 

های  ها برای ارزیابی شاخص )دستگاه موقعیت یاب جهانی( استفاده شد. نمونه GPSتعیین شده، از یك دستگاه 

 .کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان سبزوار منتقل شد و آموزش تحقیقات ایستگاهمورد نیاز به آزمایشگاهِ 

 

   

 

  نتایج و بحث
 

، به شرح بر خصوصیات شیمیایی خاک های فصلی های متاثر از بارش سیالب نقش یحاصل از بررس یجِنتا

 زیر است:

 هدایت الكتریكی

این است که متوسط  ۀدهند های تهیه شده، نشان گل اشباع در نمونه ۀهدایت الكتریكی عصار گیری اندازه

حداکثر میزان کاهش در هر . است سه گانه نسبت به محدوده شاهد کاهش داشته هدایت الكتریكی در تیمارهای

باشد. حداکثر و  می (کاری آتریپلكس)یك یمار( و حداقل آن مربوط به تکاری )تاغ سه سه عمق مربوط به تیمار

تر در م سانتی 60-90دسی زیمنس بر متر در عمق  52/51ها به ترتیب به میزان حداقل کاهش درتمامی نمونه

است. در مجموع تغییرات در سطح پنج  بوده یك یماردر ت 0-30دسی زیمنس بر متر در عمق  64/6و  3 یمارت

 است.  دار بوده در هر سه عمق معنیدرصد 

 اسیدیته

هاست. این تغییرات در عمق زیرین تاثیر  کاهش اسیدیته خاک در تمامی نمونهۀ نشان دهند نتایج

است. حداکثر و حداقل کاهش  درصد بوده دار در سطح یك داری نداشته ولی در سایر اعماق دارای تاثیر معنی معنی

و در  یکار یپلكسآتر یك یماردر ت داحو 13/0و  کاری تاغ یمارواحد در ت 41/0به ترتیب به میزان  30-60در عمق 

بوده  کاری یپلكسآتر یك یمارواحد در ت 14/0و  کاری تاغ واحد در تیمار 35/0متر به ترتیب  سانتی 0 -30عمق 

 ویژه به یمارهات یدر تمام یانیو م یاست. در مجموع پخش سیالب باعث کاهش اسیدیته خاک در عمق سطح

  .است شده کاری تاغ یمارت
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 نتیجه گیری
 

امـالح   یفیتو ک یتخاک با توجه به نوع رسوبات و کم یمیاییو ش یزیكیف های یژگیدر و یادیز ییراتباعث تغ یالبپخش س

های منـتج از   های شیمیایی خاک متاثر از بهرهبرداری از سیالب ویزگیپژوهش در مورد  یننتایج ا. شود یحمل شده توسط رسوبات، م

باعـث شستشـوی امـالح در     ییالبدر مجموع آبیاری سـ  و اعماق نشان داد که یمارهات در مجموعِ منطقۀ تحقیق وهای فصلی در  بارش

کـاهش   ، موجبـات در مجمـوع برداری از سیالب در منطقـه توانسـته اسـت     همچنین بهره. است گانه پخش سیالب شده سه یمارهایت

اسـت کـه    یـن ا ینمب یانیپا بندی جمع .را فراهم آورد کاری تاغ یمارت یژهو به یمارهات یدر تمام یانیو م یاسیدیته خاک در عمق سطح

کاری، تاثیر قابل اعتنایی در  های بوته و استفاده از آن برای آبیاری پروژههای فصلی در مناطق بیابانی  های متاثر از بارندگی مهار سیالب

 .  است های بیابانزدایی داشته بهبود خاک منطقه و در نتیجه موفقیت پروژه
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