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  چکیده
بـر خصوصـیات خـاك و پوشـش      جـام  تربـت  شهرسـتان  آباد جهان منطقه به منظور بررسی تاثیر عملیات پخش سیالب در

 نشان بررسی این نتایج. انجام شد شاهد منطقه و سیالب پخش منطقه دو برداري از خاك و پوشش گیاهی در گیاهی، نمونه
 تـا  و جدیـد  هـاي  گونـه  و اسـتقرار  گردیده منطقه گیاهی در پوشش ترکیب در تغییر باعث سیالب پخش عملیات که داد

 ترکیب کل .داشته است بر نسبت به منطقه شاهد در را علفی علوفه گیاهان تولید افزایش همچنین و خوشخوراك حدودي
 پخـش  با گیاهی هاي گونه از بعضی پوشش تاج درصد که طوري به گرفت، سیالب قرار پخش رتاثی تحت منطقه اي گونه

سـدیم،   منیزیم، و کلسیم الکتریکی، هدایت افزایش. یافت افزایش گز، چمن زنده زا، گندمیان و کماي بیابان: سیالب همانند
مطالعـات خاکشناسـی ایـن     نتایج مهمترین از شن دار درصد معنی نیز کاهش و سیلت آهک و درصد و سدیم نسبت جذبی

 رطوبـت  افزایش باعث سنگین گردید که به سبک از خاك بافت تغییر باعث سیلت افزایش و شن میزان کاهش. منطقه بود
 خـاك  شـوري  افـزایش  سـبب  هدایت الکتریکی و سدیم نسبت جذبی و سدیم میزان افزایش مقابل، در .درعرصه شد خاك

بر اساس برآورد انجـام شـده قبـل از پخـش     . شد بادي فرسایش هاي مستعد مناطق عرصه، خاكدربرخی  همچنین. گردید
لـیکن، ایـن   . سیالب وضعیت مرتع خیلی فقیر و گرایش آن منفی بود و به این دلیل بهره برداري از مرتع قابل توصـیه نبـود  

سبک بلکه حتی کشت اقتصادي برخـی از گونـه   بررسی نشان داد با انجام برخی تدابیر مدیریتی، عرصه نه تنها قابلیت چراي 
 .هاي دارویی همانند آویشن و نیز پسته کاري را خواهد داشت
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  مقدمه
و  Mollaie(اسـت   شده گزارش کشاورزي براي سیالبآب  از استفاده و رواناب آوري جمع براي متعددي روشهاي ایران در

Shafie ،2003.( بهینـه  جهـت  مناسـب  و کارآمـد  حل هاي راه از یکی نیز و موثر جدید و روشهاي از یکی سیالب پخش 
 ؛Babakhanlou ،1985؛ Houston، 1960(است  شده معرفی خشک نیمه و مناطق خشک در رواناب از استفاده سازي

Kosar ،1995.(  
 بـراي  آب مناسـب  ظرفیـت نگهـداري   و پذیري نفوذ که اوالً خاك قابلیت رود می بکار مناطقی براي سیالب پخش سیستم

 مناسـب  روانـاب  پخش و آوري جمع انحراف، براي ،و خاك توپوگرافی ثانیاًداشته،  را کشت قابل علوفه و زراعی محصوالت
 وجود مناسب حجم و زمان در سالها بیشتر طی در نهري جریانات یا رواناب دهد که نشان احتمالی بارندگیهاي ثالثاً وباشد 
 قابـل  منـاطقی  در سـیالب  پخـش  روش). Natural Resources Conservation Service (NRCS) ،2004( دارند

 آب هـرز ) سـال  10 از 8 حـداقل (سالها  اکثر در و بوده میلیمتر 600 تا حدود 200 از بیش آن بارندگی میزان که اجراست
 بهترین باشد منطقه گیاهان رویش فصل با مصادف سطحی و هرز آبهاي جریان که مناطقی در این روش. باشد داشته کافی
هـزار   اراضـی  در و همچنـین  گچی یا و قلیایی شور، ،عمق کم خاك داراي اراضی در پخش سیالب. داشت خواهد را نتیجه

  ).damMogha ،1998( نشده است توصیه رسوبات حجم بودن باال دلیل به 1دره
 پهنه به وارده خصوصیات رسوبات به بستگی خاك شیمیایی و فیزیکی خصوصیات بر سیالب پخش اثر بودن منفی یا مثبت
 بـا  فـراوان  معلـق  بار و امالح سیالب محتوي از زیادي حجم ورود ).Shafie ،2003و  Mollaie( دارد سیالب پخش هاي

 بـا  همـراه  دانـه  ریـز  و محلول مواد نفوذ با دیگر از سوي و فراوان رسوبات گذاردن جاي بر با سو یک از متفاوت، منشاهاي
 طـول زمـان   در رسـد  می نظر به لذا. شود می خاك خصوصیات تغییراتی در سبب زمان مرور به آبرفتها در نفوذي سیالب
 از. بدهنـد  دسـت  از را خـود  کـارآیی  عمالً ها پروژه این ،زمانی مدت از بعد و کاهش یافته سیالب پخش طرحهاي راندمان

 و ضرورت بوده متفاوت مختلف نقاط در سیالب در موجود رس درشت، بافت با ي اندكحاصلخیز ی بایخاکها در دیگر طرف
 آمـده روش  عمـل  بـه  هـاي  بررسـی  نتایج از استفاده با و بررسی زمان طول در آن روند و تغییرات این میزان متوسط دارد

 عرصـه  در شدن رسوب نشین ته ).Oskuei Sokouti،2002( گردد ارائه طرحها این وري بهره افزایش جهت در مناسبی
 گیاهی خفگی پوشش و مرتعی گیاهان آوري زاد قدرت عدممی توان به  جمله ازآن است که منفی اثرات داراي مرتعی هاي

 بـه  گیـاهی  پوشـش  شـدن  مهـاجم، مـدفون   هـاي  گونه افزایش رس، و سیلت ذرات متناوب هاي الیه شدن انباشته اثر در
 اشـاره  خـاك  شوري افزایش و منطقه گیاهان خشکی در تنش ایجاد و خاك درون به آب نفوذ عدم جوان، گیاهان خصوص

  ).Eslamiyan, Khademi and Charkhabi,Kyahyrty ، 2002 ( نمود
Naderi )1988 (و سبک بافت داراي خاکهاي با یمناطق در بیشتر مراتع احیا و اصالح در سیالب پخش عنوان نمود که 

 پخش عرصه در) Ghaffari)1995 تحقیقات  نتایج اساس بر .باشد می قبول قابل بازده و داراي اجرا قابل کم شیبهاي در
 24از ماسه و درصد 66 به 53 از سیلت درصد، 32 به 12 از رس خراسان شمالی، درصد استان در جاجرم ایور کال سیالب

 پخش عملیات از قبل در ساعت در سانتیمتر 5از  میزان نفوذپذیري خاك. یافت تغییر پس از پخش سیالبدرصد  20به
 بر عالوه افکنه مخروط در آن نفوذ و سیالب مهار نمود بیان وي. داشت کاهش ساعت در متر سانتی یک حدود به سیالب

). Ghaffari ،1995(نموده است  جلوگیرينیزکویر  پیشروي از زمینی زیر آب سطح آمدن باال و خاك افزایش حاصلخیزي
Mohammadi  وNasab Ismail )2000( میهم شهرستان حوزه در سیالبی پخش خاك فیزیکی خصوصیات بررسی در 

 را در خاك شونده خنثی مواد درصد و الکتریکی هدایت کاهش و اسیدیته و اشباع درصد افزایش کردستان استان در قروه
 سیلت افزایش، رس نسبی درصد سطح خاك در طرفی از. نکرد چندانی تغییر خاك آلی کربن آنهامطالعه  در .کردند گزارش



 

 .داشت افزایش سیلت نسبی درصد و کاهش و شن رس پایین عمقهاي در لیکن .داشت کاهش شن و ثابت
Mohammadi  وNasab Ismail )2000( دانسته از آن ناشی خسارات سبب کاهش را شده جاري هاي سیالب کنترل 

 معرفی فیزیکی خاك خصوصیات بهبود و زراعی اصالح خاك و زمینی زیر آب سفره تغذیه سبب را سیالب پخش اجراي و
نتایج پایش ادامه دار خصوصیات فیزیکی و شیمیایی در خاك عرصه پخش سیالب جاجرم در استان خراسان  .نمودند

شامل افزایش میزان حاصلخیزي خاك، بهتر شدن بافت خاك در اثر رسوب شمالی حاکی از بهتر شدن وضعیت خاك 
  ).Eskandari Torbaghan and Izanloo  ،2012(گذاري و بهبود ظرفیت نگهداري رطوبت بود 

خاك و پوشش گیاهی عرصه جهان آباد تربت جام ناشی از پخش سیالب و نیز وضعیت در جهت پایش  تالشیحاضر بررسی 
  .بهبود وضعیت خاك و پوشش گیاهی در منطقه می باشد در راستاي اقدامات اجرایی انجام شدهارزیابی اثرات 

  مواد و روش ها
سازمان نقشه  1:  50000بدلیل کوچک بودن منطقه وعدم کارایی عکس هاي هوایی، صرفاً از نقشه توپوگرافی با مقیاس 

و  آباد جهان روستاي جنوب در آباد جهان سیالب پخش. دبرداري کشور و با پیمایش صحرایی از منطقه بازدید به عمل آم
 و هکتار 300 سیالب پخش عملیات منطقه مساحت). 1نقشه (دارد  زیرحوزه تیمنک قرار و آباد موسی آبخیز حوزه خروجی

 2 سیالب منطقه پخش شیب متوسط ).2نقشه (بود  متر 1040 ،1010 دریا به ترتیب سطح از آن حداکثر ارتفاع حداقل و
کیلومتر مربع در حوزه آبخیز کویر  56/499حوزه آبخیز باال دست پخش سیالب جهان آباد با مساحتی در حدود . بود درصد

حوزه آبخیز جهان آباد . مرکزي و از نظر سیاسی در محدوده شهرستان تربت جام استان خراسان رضوي واقع شده است
مختصات جغرافیایی محدوده مطالعه بر اساس . رگرفته استجنوب قرا –بصورت یک حوزه هیدرولوژیکی با جهت شمال

 23/3959537تا  23/3925704و  64/841533تا  03/812121بترتیب  UTMطول و عرض جغرافیایی در سیستم 
در بررسی هاي انجام شده مشخص گردید تاکنون هیچگونه مطالعات خاکشناسی دراین منطقه صورت نگرفته . باشد می

 منطقه دو برداري از خاك در رسی تاثیر عملیات پخش سیالب بر خصوصیات خاك و پوشش گیاهی نمونهبه منظور بر. است
ارزیابی و با توجه به عواملی نظیر آبراهه ها، خاك  هدف به با توجه بررسی این در .انجام شد شاهد منطقه و سیالب پخش

 فاصله به توجه با و فرضی صورت به فاز سه سیالب، پخش منطقه در ... سطح االرض، پوشش گیاهی، فرسایش آبی و بادي و
 فاز پخش سیالب، ورودي به نزدیک هاي پشته یک، فاز .شد گرفته نظر در سیالب پخش منطقه به آب از ورودي ها پشته

 .گرفت بر در را پخش عرصه آب به ورود منطقه از دورتري فاصله با خاکریزهاي سه، فاز و متوسط فاصله با هاي پشته دو،
 عنوان به نگرفت صورت آن در سیالب پخش بود و هیچگونه شده واقع سیالب پخش منطقه نزدیکی در که یک منطقه نیز

 و توپوگرافی نظر از سیالب پخش منطقه با مشابه خصوصیات منطقه داراي این .شد گرفته نظر در شاهد کنترل یا منطقه
پروفیل ها از جهت بافت و  .داشت قرار مناطق این وسط که بود اي آسفالته جاده منطقه این دو بین حایل مرز .بود خاك

ساختمان خاك، مقدار سنگریزه در خاك، استحکام خاك درحالت خشک، تجمع آهک وگچ، ضخامت الیه هاي قابل 
 هرکدام در. مورد بررسی دقیق قرار گرفتند... تشخیص، فضاهاي خالی درون خاك، فعالیت موجودات زنده ي درون خاك و

 دو در و ها پشته از با فاصله دورتري نمونه سه و ها پشته به نزدیکتري فاصله در خاك نمونه سه شده انتخاب فاز سه این از
 دو در سیستماتیک  - تصادفی بصورت نمونه شش نیز شاهد منطقه در .شد برداشت سانتیمتري 20 - 60و  0- 20عمق 
 از بعد و منتقل گردید آزمایشگاه به آزاد هواي در شدن خشک بعد از خاك نمونه 48. گردید برداشت شده ذکر عمق

در  فاز هر در ها پشته نزدیک در خاك نمونه سه .شدند زیرانتخاب روش به هاي نهایی نمونه میلیمتري 2 الک از گذراندن
 عمقهاي و مختلف فازهاي براي ترتیب همین به .شد برداشت آن داخل از نمونه دو و شد هم مخلوط با کامالً عمق هر

 .آمد به دست نهایی هاي نمونه و شد مخلوط هم با سیالب پخش منطقه هاي نمونه ها پشته از فاصله به توجه با مختلف و



 

 یک و مخلوط شده با هم کامالً عمق به توجه با و هم به نزدیک برداشت نقطه دو هاي هر نمونه نیز شاهد منطقه براي
 نمونه 24سیالب  منطقه پخش کل در عمق و دو از خاك نمونه 8فاز هر در کلی طور به .گردید برداشت آن داخل از نمونه
، آهک، گچ، بافت خاك، مقدار pH ، ECدر نمونه هاي خاك مقادیر  .آمد بدست خاك نمونه 6 شاهد منطقه در و خاك

عمق : ظر در تشریح پروفیل خاك شاملعوامل مورد ن. کاتیونها، برخی آنیونها و نیز درصد کربن آلی اندازه گیري گردید
خاك، بافت و ساختمان خاك، سنگریزه درسطح و در عمق خاك، قابلیت نفوذ خاك، شوري وقلیایت خاك، آبگذاري عمقی، 

  .عوارض طبیعی و فرسایش، درصدآهک وگچ بودند

   
موقعیت بند  -3 شکلموقعیت ایستگاه هیدرومتري تیمنک نسبت به حوزه و عرصه پخش   -2 شکل  موقعیت حوزه در شهرستان و استان  -1 شکل

  خاکی و عرصه پخش نسبت به کال تیمنک
  
درهـر یـک از    جهان آباد تربـت جـام نیـز    در عرصهبررسی تاثیر پخش سیالب بر تحوالت کمی و کیفی پوشش گیاهی  رايب

بزرگتـرین قطـرودر هـر ترانسـکت      متـري ازهمـدیگردرجهت   25ه فاصله متري ب 100ترانسکت 2عرصه ها به طور جداگانه 
 ، تراکم،پوشش درصد تاجپارامترهاي مورد نیاز از قبیل . متر مربعی به فواصل مساوي از همدیگر تعبیه شد 1×1کوادرات 10

 10ي وتولید نیز درزاد آوري برروي پالتهایی که در طول ترانسکت درعرصه پخش سیالب و شاهد مستقرشده بود اندازه گیر
  .پالت تصادفی بروش قطع وتوزین اندازه گیري و به ثبت رسید

  نتایج
  مطالعه خاکشناسی  -1
  تشریح نیمرخ خاك -1-1
وجود یک الیه سنگریزه در عمق کـم  . یکی از محدودیتهاي عمده خاکی در عرصه، محدودیت عمق خاك بود :عمق خاك) 1

ایـن طبقـه محدودکننـده بـوده و در     .  نمایان شده بود) سانتیمتر 5/7میلی متر تا  2(خاك که به صورت گراول ریزو درشت 
  .ده گردیدسانتی متري عمق خاك مشاه) 30-20(نقاط مختلف بطور متوسط درعمق 

میلی متر  2(از گراول ریز گرفته تا قلوه سنگ . در تمامی سطح عرصه سنگریزه بصورت پراکنده مشاهده گردید: سنگریزه) 2
درصـد سـطح عرصـه را     50درصد و در منـاطق دیگـر تـا     5با درصد متفاوت، در بعضی مناطق تا ) سانتیمتر 25تا بزرگتراز 



 

سانتی متري سطح خاك که  30یک الیه محدودکننده در عمق، تا . یز مشاهده گردیدسنگریزه در عمق خاك ن. پوشانده بود
  .درصد سنگریزه و سنگ بود مشاهده گردید 75داراي بیش از 

تـا شـن لـومی    ) Sandy Loam(ولـوم شـنی   ) Loam(بافـت خـاك درعرصـه از لـوم     : بافت خاك و سـاختمان خـاك  ) 3
)Loamy Sand (بـا توجـه بـه ذرات شـن ریـز      . فت خاك سبک تا خیلی سبک بـود ولی بطور عمده با. تغییر نمود)Fine 

Gravel ( درصد درخاك سطحی وجـود داشـت نفوذپـذیري خـاك      40سانتیمتر که در کمیت تا  5/2میلی متر تا  2با قطر
طح دانه ساختمان خاك در س. میلیمتر در ساعت قابل انتظار بود و از این نظر هیچ گونه محدودیتی وجود نداشت 20بیش از

  .اي ودر عمق به دلیل وجود مقداري آهک، فاقد ساختمان و گاهی به صورت توده اي و فشرده نیز ظاهر گردید
بسـیار فـاحش و    ECبا توجه به نتایج آزمایشگاهی که از نمونه هاي خاك بدست آمـد تغییـرات   : شوري و قلیاییت خاك) 4

میلی موس بر سانتی متـر   27میلی موس بر سانتی متر تا حداکثر  78/0چشمگیر بود به نحوي که دامنه تغییرات از حداقل 
  .بود 6/7و بیشتر از  3/8همواره کمتر از  pHاما مقدار . مشاهده گردید

وجود الیه شنی در عمق کم خاك و نیز بافت نسبتاً سبک خاك سطحی از جمله عواملی بـود کـه باعـث    : آبگذاري عمقی) 5
یار باال بوده و از جهت نفوذ عمقی آب در خاك، هیچگونه محدودیتی بـراي عرصـه وجـود    شد تا آبگذري عمقی این خاك بس

  .نداشته باشد
از . منطقـه، شـیب عرصـه کمتـر از دو درصـد بـود       1:50000با توجـه بـه نقشـه توپـوگرافی     : عوارض طبیعی و فرسایش) 6

ایشـی در اکثـر نقـاط عرصـه مشـاهده      خصوصیات مهم عرصه وجود فرسایش بادي زیاد بود، به نحوي که مجسمه هاي فرس
  .گردید و در مناطقی که بوته اي وجود نداشت، صرفاً سنگفرش بیابانی قابل رویت بود

در بعضی پروفیلهاي حفرشده یک الیه آهکی ضعیف مشاهده گردیـد کـه باعـث تجمـع و گردهمـایی      : درصد گچ و آهک) 7
ي مقاوم نسبتاً نفوذ ناپذیر ظـاهر گردیـد، حـداقل و حـداکثر     ذرات خاك شده که در برخی قسمتها این بخش بصورت الیه ا

  .میلی اکی واالن بر لیتر بود 9/3حداکثر مقدار گچ . درصد بود 5/19و  5/13مقدار آهک به ترتیب معادل 
  طبقه بندي خاك -1-2

ـ      550عرصه پخش سیالب جهان آباد شهرستان تربت جام به مسـاحت   ادبزنی شـکل  هکتـار در واحـد فیزیـوگرافی واریـزه ب
سانتی متر بود که بر روي یک الیه محـدود کننـده از سـنگ و    ) 30-20(عمق خاك در عرصه . سنگریزه دار واقع شده است

بر روي سطح خاك از گراول ریز گرفته تا قلـوه  . سنگریزه واقع شده که گاهی ضخامت این الیه به بیش از یک متر می رسید
میـزان  . درصد مشاهده گردیـد  50درصد تا حداکثر 5با درصدهاي متفاوتی از حداقل  )سانتی متر 25با قطر بزرگتراز (سنگ 

در برخی مناطق زیـر خـاك سـطحی، خـاکی بـا      . فرسایش بادي بر عرصه شدید بود که از این جهت محدودیت به شمار آمد
ذرات و خاکدانه ها شده و ساختمان فشرده و درصد باالیی از کربنات کلسیم مشاهده گردید که کربنات کلسیم باعث تجمع 

  . در نتیجه باعث سفت و محکم شدن این الیه شد که می تواند مانعی براي نفوذ آب به شمار آید
سـانتی   5/2مقدار سنگریزه بـا قطـر کمتـر از    . در بافت شن لومی، میزان حفرات خاك خیلی زیاد و با قطر ریز تا متوسط بود

درصـد  13/0متوسط درصد کربن آلـی خـاك  . مشاهده نگردید و یا بسیار ناچیز بود درصد بود، ریشه گیاهی یا 5متر کمتر از 
معـادل  EC و  8خـاك   pH. بود و خاك در حالت خشک از استحکام بسیار کمی برخوردار بود و با فشار کمی خـرد گردیـد  

د سـنگریزه بـا قطـر    درصـ . سانتی متري واضح و صـاف بـود   50-25مرز باالیی بعدي در . میلی موس بر سانتی متر بود78/0
میلی موس بـر   19/1خاك  ECو 0/8خاك  pH. بافت خاك لوم شنی بود. درصد بالغ گردید 30سانتی متر به  5/2حداکثر 

فعالیت گیاهی در این بخش بسیار کـم و نـاچیز   .  خاك در حالت خشک داراي استحکام وپایداري خوبی بود. سانتی متر بود
  . سانتی واضح وصاف بود 80-50مرزآن با الیه بعدي در عمق. د بوددرص16/0متوسط درصد کربن آلی. بود



 

میلی موس بر سانتی متـر  32/1، هدایت الکتریکی آن  0/8این الیه  pH. شباهت این افق با الیه سطحی بسیار چشم گیر بود
آن به چشم نخورد، ایـن  درصد بوده و هیچ ریشه گیاه تقریباً در  14/0متوسط مقدار کربن آلی . و بافت خاك لومی شنی بود

درصد بود که تا عمق پروفیل 75سانتی متر فراتر از  25 ≤الیه بر روي الیه سنگریزه واقع شده که مقدار سنگریزه آن با قطر 
) کـم بـازده و فقیـر   (از اراضی عرصه مورد مطالعه در حال حاضر صرفاً به عنـوان مرتـع   . کشیده شده بود) سانتی متري140(

  .و هیچ گونه استفاده زراعی چه به صورت دیم وچه به صورت آبی انجام نمی شوداستفاده می شود 
، رژیم حرارتی و رطوبتی، افقهاي مشخصـه در  pHبافت، ساختمان، : طبقه بندي خاك عرصه با توجه به خصوصیاتی همچون

مطابق ایـن روش  . انجام شد 3خاك، میزان مواد آلی، مطالعه آنیونها و کاتیونها و دیگر خصوصیات به روش طبقه بندي 2خاك
مطالعه طبقه بندي خاك عرصه جهان آباد تربت جـام نشـان داد در   .  طبقه بندي گردید 4خاك عرصه دررده اریدي سول ها

کلسی سول ها خـاك  . درصد عرصه را خاکهاي کلسی سولی و مابقی خاك عرصه در گروه لپتوسول ها قرار داشت 50حدود 
پوشش گیاهی طبیعـی  . ی از آهک ثانویه بوده و در شرایط خشک و نیمه خشک گسترش می یابندهایی با تجمع قابل توجه

لپتوسـول هـا نیـز خـاك     . در این خاك ها پراکنده و عمدتا از نوع گیاهان زروفیتی و علف هایی با طول عمر کوتاه می باشـد 
ق بیشتر لیکن شدیدا سـنگی و سـنگریزه اي   هایی بسیار کم عمق بر روي بستر سخت و یا مواد آهکی و یا خاك هایی با عم

  . می باشند
  طبقه بندي اراضی  -1-3

به منظـور انجـام آن،   . جهت استفاده در زراعت آبی انجام شد) زمین(طبقه بندي اراضی به منظور بررسی میزان تناسب پهنه 
پسـتی و بلنـدي   ) A( ،3(از جهـت مسـائل شـوري و قلیائیـت     ) S( ،2(بـه جهـت مسـائل خـاکی     ) 1اراضی از چهار جهـت  

در انتها بر اساس همین اطالعـات،  . مورد مطالعه دقیق قرار گرفتند) W(مسائل مربوط به وضعیت زهکشی) 4و) T(فرسایش
. مشـاهده گردیـد  ) III(اراضی به ترتیب میزان محدودیت در هشت کالس قرار گرفتند که بیشترین مقدار اراضی در کـالس  

درصد که از نظر شوري، فرسایش و زه کشی داراي مشکالت بـوده امـا بـا تـدابیر      5تا  2خاك هایی با عمق متوسط و شیب 
  . مدیریتی قابل کشت و زرع می باشند

 بررسی عملیات احیا و اصالح  -1-4
اثـر   در خصوصـیات خـاك   از برخـی  تنهـا  کـه  داد نشان شاهد منطقه و سیالب پخش منطقه در خاك خصوصیات مقایسه
 آهک و درصد و جذبی سدیم سدیم، نسبت منیزیم، و کلسیم الکتریکی، هدایت افزایش .اند شده تغییر دچار احیایی عملیات
 شـن و  کاهش یعنی خاك بافت تغییرات به توجه با .بررسی بود این نتایج مهمترین از شن داردرصد معنی کاهش و سیلت

اسـت کـه بـا نتـایج      یافتـه  بهبـود  خـاك  بافـت  متوسـط  بطـور  و تغییر یافته بافت که گرفت نتیجه توان می سیلت افزایش
Eskandari Torbaghan and Izanloo  )2012 (   افـزایش   بـا  همچنـین  .در پخش سیالب جـاجرم  همخـوانی داشـت

در عرصـه پخـش سـیالب     خـاك  که گرفت توان نتیجه می همزمان طور به الکتریکی هدایت و جذبی سدیم درصد و سدیم
 سیالب طریق از امالح ورود را خاك فیزیکی و خصوصیات شیمیایی در تغییرات این همه علت شاید بتوان .است شده شور

کننده  مشخص عوامل از یکی سدیم طرفی از. منطقه دانست خاك روي و رسوبات امالح این تاثیر و سیالب پخش به منطقه
 در مقدار افزایش موجب منیزیم و کلسیم کاتیونهاي به نسبت سدیم میزان بیشتر افزایش و می باشد قلیایی و شور خاکهاي

 از اثـرات  را آن شـاید بتـوان   که شده بود بادي فرسایش هاي مستعد دربرخی مناطق عرصه خاك .است شده سدیم جذبی
 خـاك و  سـاختمان  تخریـب  کند و بجـز  می مختل را منیزیم و کلسیم پتاسیم، جذب زیادي، سدیم .دانست سدیم افزایش

بنـابراین   ).Eskandari Torbaghan and Izanloo  ،2012( بـرد  مـی  بـاال  را خـاك  H pگیاهـان،  تهویـه  در اخـتالل 
اگـر رونـد    .باشـند  خاك مقاوم شوري و سدیم باالي مقادیر به نسبت که خواهند نمود پیدا حضور منطقه در بیشتر گیاهانی



 

بـه   .گردد گیاهان استقرار و رشد در اختالل باعث روند این است ممکن باشد همین ترتیب به خاك در سدیم میزان افزایش
 ایـن  در مقدار پتاسـیم  همچنین .گردیده است نیز سیالب پخش منطقه خاك شدن قلیایی باعث سدیم افزایش زمان مرور
 نتیجه این به توان می منطقه در شده مشاهده هاي گیاهی گونه حضور توجه به با .بود صفر معادل تقریباً و ها ناچیز نمونه

  .گذارد می اثر گیاه رشد برروي که بوده محیطی فاکتورهاي از مهمترین آن خصوصیات و خاك منطقه که گیري نمود
  مطالعات زمین شناسی  -2

با توجه به تفکیک واحـدهاي  . تربت جام تقریباً در محدوده شرقی واحدهاي کپه داغ و بینالود قرار دارد-حوضه آبریز فریمان
تربت جـام بـه   -کیلومتر مربع از وسعت حوضه آبریز فریمان 1454و  1558ز، حدود مزبور و همچنین مرز رقومی حوضه آبری

  .پوشانده شده است) ارتفاعات جنوبی(و بینالود ) ارتفاعات شمالی(ترتیب توسط واحدهاي ساختاري کپه داغ 
هـاي دوران   شـته به لحاظ وضعیت زمین شناسی و نوع لیتولـوژي، واحـدهاي سـنگی ماقبـل دوران اول، اول، دوم، سـوم و نه     

کپه داغ با رخنمون قابل توجه آهک و تناوب آهـک  -چینه شناسی حوضه آبریز در ساختار هزار مسجد. چهارم رخنمون دارد
ساختار بینالود نیز با واحدهاي زمـین  . و توف متعلق به دوره پرمین شروع شده و به آبرفت هاي جوان کواترنر ختم می گردد

ــوذي م  ــون شــده و نف ــی    شناســی دگرگ ــواترنر خــتم م ــاي جــوان ک ــه نهشــته ه ــامبرین شــروع شــده و ب ــه پرک ــق ب تعل
وضعیت چینه شناسی در ساختار کپه داغ از دوره پرمین تـا کرتاسـه بـه صـورت پیوسـته ادامـه       ). Drakhshi،2006(گردد

ندها و بـه طـور کلـی، سـاز    . در این میان سازند کشف رود بیشترین گسترش را بـه خـود اختصـاص داده اسـت    . داشته است
درصـد وسـعت    9/10کیلـومتر مربـع، حـدود     696واحدهاي زمین شناسی دوران اول و دوم در این ساختار با وسـعت کلـی   

چینه شناسی در ساختار بینالود از شیست هاي آندولوزیت دار متعلق به پرکـامبرین شـروع   . حوضه آبریز را پوشش می دهند
درصد سطح حوضـه   1/10کیلومتر مربع حدود  641م می شود که با وسعت شده و به آمیزه سرپانتینیتی کرتاسه فوقانی خت

  ).Drakhshi،2006(را می پوشاند
اسـت  ) نفـوذي (و آذري ) رسـوبی -نفوذي(، آذرآواري )رسوبی(واحدهاي زمین شناسی دوران سوم شامل رخساره هاي آواري 

واحدهاي این دوران شامل رخنمـون  . ش می دهددرصد از وسعت حوضه آبریز را پوش 3/23کیلومتر مربع و یا  75/1481که 
کیلـومتر مربـع،    95/443واحد پالئوژن با وسعت کلی  14رخنمون هاي . واحدهاي زمین شناسی دوره پالئوژن و نئوژن است

درصـد   5/14کیلومتر مربع،  45/924واحد نئوژن با وسعت کلی  5رخنمون هاي . درصد مساحت حوضه را در بر می گیرد 7
شـمال غـرب در ارتفاعـات    -گستره واحدهاي زمین شناسی عموماً بـا رونـد جنـوب شـرق    . ضه را شامل می شودمساحت حو

نهشته هاي آبرفتی و بادرفتی کواترنر عمدتاً در بخـش مرکـزي و   ). Drakhshi،2006(شمالی و جنوبی حوضه رخنمون دارد
 65/55کیلـومتر مربـع،    3536وسـعت حـدود    سپس ارتفاعات شمالی و جنوبی حوضه آبریز گسترش دارد که در مجموع بـا 

، لـس هـا   )Qcg(این نهشته ها شامل کنگلومراي فاقد چین خوردگی به رنـگ تیـره   . درصد مساحت آن را پوشش می دهد
)Ql( پادگانه ها و مخروط افکنه هاي قدیمی ،)Qt1( تراورتن ،)Qtr(    پادگانه ها و مخروط افکنـه هـاي جدیـد ،)Qt2(  تپـه ،

پادگانه ها، مخروط افکنه هـا و نهشـته هـاي آبرفتـی جدیـد      . می باشد) Qal(و رسوبات بستر رودخانه اي ) Qs(هاي شنی 
)Qt2  وQt2p ( تشکیل دهنده مخزن اصلی آب زیرزمینی)(تربت جام می باشد-دشت فریمان) آبخوانDrakhshi،2006.(  

  پوشش گیاهی مطالعات -3
 و گردیده منطقه گیاهی در پوشش ترکیب در تغییر باعث جام تربت شهرستان آباد جهان منطقه در سیالب پخش عملیات
 .اسـت  داشـته  بـر  در را علفـی  علوفه گیاهـان  تولید افزایش همچنین و خوشخوراك حدودي تا و جدید هاي گونه استقرار

 در .گـردد منطقـه   در خـاك  رطوبـت  افـزایش  و در نتیجه سنگین به سبک از بافت خاك باعث تغییر بافت بهبود همچنین



 

 افـزایش  سبب هدایت الکتریکی و جذبی سدیم نسبت و سدیم میزان افزایش نظیر خاك خصوصیات برخی در تغییر مقابل،
   .است شده خاك شوري

اجرایـی  -تیپ غالب مرتعی عرصه پخش سیالب جهان آباد قبل از اجراي پروژه پخش سیالب بـر اسـاس مطالعـات تفصـیلی    
، 5شـامل درمنـه  ) Flood Prevention Project in Jahan Abad Basin of Torbat e Jam ،1998(صورت گرفته 

  . بود 7، چمن زنده زا6آویشن باغی
  )1377سال ( پوشش سطح زمین و تیپ گیاهی قبل از اجراي پروژه پخش سیالب جهان آباد  -1جدول 

  تیپ گیاهی  (%)پوشش سطح زمین
  تاج پوشش  خاك لخت  سنگ و سنگریزه الشبرگ

Ar.si-Po.bul-Pe.har  2  6  80  12  
  

کیلـوگرم بـود    40کل تولید علوفه در مرتع .بر اساس برآوردهاي انجام شده وضعیت مرتع خیلی فقیر و گرایش آن منفی بود
بـرآورد گردیـد لـیکن بـه      (AUM)واحد دامی در هکتـار  3/0درصد ضریب برداشت مجاز، ظرفیت مرتع  50که با احتساب 

 نظـر  و محلـی  اطالعـات  بـه  توجـه  بـا . دلیل فقر پوشش گیاهی و گرایش منفی آن بهره برداري از مرتع قابل توصـیه نبـود  
 وقـوع  و بارنـدگی  کمبـود  دلیـل  بـه  گذشـته  چنـد سـال   در سـیالب  پخش پروژه آبگیري کم، فراوانی علیرغم کارشناسان
 بـوده  گیاهی پوشش تغییرات پس از اجراي پروژه پخش سیالب در برخی از حاکی مطالعه این نتایج منطقه، در خشکسالی

در این  .دریافت هاي موجود گونه به توجه با توان می پس از اجراي پروژه را گیاهی پوشش ترکیب در تغییر نخستین .است
 پخش منطقه اما در داشتند حضور شاهد منطقه در که هایی گونه نخست گروه داشتند وجود ها گونه از گروه سه خصوص
 زیر 12و گل زنبق 11، کاکوتی10، گوش بره 9، خیارك8گل ماهور هایی گونه به توان می گروه این از نشدند، مشاهده سیالب

 مـی  نظـر  به که اند داشته اندکی پوشش تاج درصد نیز )شاهد(سیالب  پخش عدم منطقه در ها گونه این البته. اشاره کرد
 بودند گونه هایی دوم گروه.  نبوده است مناسب سیالب پخش منطقه در آنها استقرار براي شده ایجاد ادافیکی رسد شرایط

 بودند این گروه در گونه 36سیالب  پخش منطقه در شده مشاهده گونه 64 از شدند ظاهر سیالب پخش منطقه در تنها که
 جملـه  ، چمـن زنـده زا از  20، اروشیا 19، دانه تسبیحی18، علف بام17، کماي بیابان16، گاورس15، گز14، بنگ دانه13که گندمیان

 این در قبالً که بود گندمیان خانواده از و هایی خوشخوراك گونه حضور و پیدایش بررسی این در توجه قابل نکته .بودند آنها
ماننـد   دیگري هاي گونه.بودنددسته  این از 22،گوش بره، گندمیان و پنجه مرغی21هاي خانیک  گونه. نداشتند وجود منطقه

 مقابـل  در. نداشـتند  شـاهد وجـود   منطقـه  در که شدند دیده سیالب پخش در منطقه کماي بیابان، علف شور و اروشیا نیز
 24، درمنه، آویشن باغی و گونه کـرك 23ورك: نظیر سمی یا و کم خوشخوراکی با هاي گونه پوشش بعضی تاج درصد کاهش
  Hatami و Mesbah ،  Kosarو )Branson )1956 مطالعـات  .گردیـد  الب مشـاهده سـی  پخـش  منطقـه  در 25و تلخه

 ترکیب در. اند نموده گزارش را سیالب پخش منطقه در خوشخوراك هاي گونه یعنی افزایش تغییري چنین وقوع )1994(
، دانـه تسـبیحی،   27قدومـه  ، خانیـک، 26کماي بیابان، علف بام، تاج خروس: نظیر یکساله هاي گونه توان فراوانی می اي گونه

 را یکساله گندمیان افزایش نیز )Gardner )1944 و Hubell . دید وضوح به را دو ساله و پایا هاي گونه به گاورس نسبت
 یـا  و شـده  حمـل  رسوبات طریق از بذرها ورود واسطه به است ممکن آن دلیل. اند نموده پخش سیالب گزارش مناطق در

 مشترك منطقه دو در که بودند هایی گونه سوم گروه .باشد ورودي آب و انسان دام، وسیله به مجاور مناطق از پراکنش بذر
 درصـد  آمـاري  نظر از 29و هزار خار 28گونه ورك، درمنه، آویشن باغی، تلخه، شوخ شش شده مشاهده گونه 27 از که بودند

 مطلوب چندان سیالب پخش منطقه شرایط است ممکن نیز ها گونه این براي. داشتند شاهد منطقه در بیشتري پوشش تاج
گونـه   دو پوشـش  تـاج  درصد فوق هاي گونه از .باشد بیشتري زمان گذشت به نیاز منطقه در استقرار بیشتر براي یا و نبوده



 

 بـراي  فـاز  دو این در شرایط شاید داري نداشت که معنی اختالف شاهد با سه فاز گونه آویشن باغی در و یک فاز درمنه در
 به فازهاي نسبت ها گونه تعداد است نزدیکتر سیالب پخش آب ورودي به که سیالب پخش یک فاز در. باشد بهتر بوده آنها

 که باشد منطقه به سیالب توسط جریان باالدست مناطق از جدید هاي گونه بذر ورود از ناشی تواند می که بود بیشتر دیگر
 .اند یافته استقرار جا همان در خاکریزها اولین با برخورد محض به
 از دورتري فاصله در بطوري که بودند یافته استقرار رسوبات روي و خاکریزها پشت در وفور به که گز هاي درختچه مورد در

 اسـتقرار  بـراي  مناسـب  محیطـی  فـراهم آوردن  باعث رسوبات که عنوان نمود توان می شد دیده گز از اثري کمتر ها پشته
 پخـش  بـه  آب ورودي مسـیل  در فقط و نشد گیاه دیده این از اثري هیچگونه شاهد منطقه در .است شده گونه این بیشتر

 پخش عرصه در گونه این استقرار حضور و اصلی عامل لذا می توان نتیجه گیري نمود که .مشاهده گردید گونه این سیالب
 را خـود  رطـوبتی  نیازهـاي  توانـد  می خشکی مواقع در و خشکی بوده به مقاوم گونه این .بود رسوبات و ورودي آب سیالب
 تپـه  روي و نمکـزار  و شور نواحی در و حتی بوده زیاد مرطوب اراضی در مختلف گز هاي گونه استپی فلور در. نماید تامین
 اراضـی  .اسـت  بیابان سخت شرایط به مقاوم و خشکی به مقاوم گیاه این). Moghadam ،1998(شود می دیده شنی هاي
رویشـگاههاي   جملـه  از دارنـد،  قـرار  هـا  آبراهـه  و ها رودخانه فصلی جریانات تاثیر تحت یا و داشته خاك مرطوب که شور

 سـیالب  منطقه پخش در رطوبت افزایش بر دلیلی دیگر تواند می نیز این). Jafari ،2006(شوند می محسوب گز درختچه
 .باشد شاهد منطقه به نسبت ها پشته نزدیک مناطق در بخصوص

 تـاج  درصـد  کـه  طوري به گرفت سیالب قرار پخش تاثیر تحت منطقه اي گونه ترکیب کل که داد نشان بررسی این نتایج
گز، چمن زنده زا، گندمیان و کماي بیابان : مثل هایی گونه یافت افزایش سیالب پخش با گیاهی هاي گونه از بعضی پوشش

 منطقه بیشتردر ها گونه بعضی .قرار گرفتند سیالب پخش تاثیر تحت زیاد خیلی شد دیده سیالب پخش منطقه در فقط که
 کمتري پوشش تاج سیالب پخش منطقه در پنجه مرغی، آویشن باغی و درمنه که: نظیر مشاهده شدند سیالب پخش عدم

، سـراتوال   30ورك، گـل گنـدم  : نظیـر  دیگـر  هاي گونه برخی . بود بیشتر شاهد منطقه در آنها تاج پوشش درصد ولی داشته
 نگرفتند قرار پخش عدم و سیالب پخش تیمارهاي از هیچکدام گفت در توان می که داشته وجود هم 32و شاهی 31التیفولیا

 .شدند دیده یک میزان به تقریباً منطقه دو در و
 بـه  نسـبت  پخش سیالب منطقه در علفی تولید گیاهان افزایش به توان می گیاهی پوشش در شده ایجاد دیگر تغییرات از

 سـیالب  پخش علوفه بواسطه تولید افزایش نیز )2003( Siahmansure و  )Branson )1956 . کرد اشاره شاهد منطقه
مشـابهی را   نتایج نیز )2003( Bayat Movahed و) Mesbah  )2003( ، Siahmansure )2003 .اند نموده گزارش را

  .باشد خاك در آن بیشتر نگهداري و خاك رطوبت افزایش دلیل به تواند می تولید افزایش این .عنوان نمودند

        
  وضعیت رسوبگذاري در پشته هاي آبگیر پخش سیالب -2شکل   وضعیت پوشش گیاهی در عرصه پخش پس از اجراي پروژه پخش سیالب -1شکل 



 

  نتیجه گیري 
 و فیزیکی خصوصیات در تغییراتی سبب زمان مرور به امالح محتوي سیالب از حجم زیادي ورود سیالب، پخش مناطق در

گیـاهی   پوشـش  در کـه  خـاك  شـیمیایی  و فیزیکی خصوصیات در تغییرات از برخی مطالعه این در .گردید خاك شیمیایی
 پخـش  بـه منطقـه   امـالح  و رسوبات ورود کاهش در الزم تمهیدات اتخاذ عدم صورت در رسد می نظر گردیده به منعکس
 شـور  باعـث  اسـت  مساله ممکـن  این .باشد داشته را در پی خاك شوري و بافت در بیشتر تغییر آینده در تواند می سیالب

 فشـار  رفتن باال همچنین و خاك در آب کاهش نفوذ منطقه، آب کیفیت روي بر تاثیر باعث همچنین و خاك بیشتر شدن
   .شود گیاهان رشد در اختالل و بوسیله گیاهان آب جذب عدم آن نتیجه در و خاك محلول اسمزي
،گونـه   36،خارگونی35آویشن باغی،  گاوچاق کن ،34پنجه مرغی، خار شتر ،33هاي تیره گندمیان، جوموشی گونه بیشتر حضور

هـاي تلـخ    جـنس  اسـفند،  کاسنی، آویشن باغی از تیـره  تیره از 38گز، آرتمیزیا تیره از ، جنس تاماریکس37کرك، گونه ورك
 بر افزایش واضحی دلیل سیالب پخش منطقه در 41، اروشیا و علف شور40کنوپدیومجنس  و بقوالت تیره خارشتر از و 39بیان

و تغییـر   سـنگین  بـه  سـبک  از خـاك  بافـت  تغییـر  بدلیل خاك رطوبتی ذخیره افزایش کلی بطور .بود عرصه خاك شوري
 جـذبی نیـز   نسـبت سـدیم   و سدیم میزان افزایش الکتریکی، هدایت افزایش مانند سیالب پخش از ناشی خاك خصوصیات

 مقاوم شوري به نسبت که یافته اند عرصه استقرار این در گیاهانی بنابراین . شد سیالب پخش عرصه خاك شدن شور باعث
جهت بهبود خصوصیات خاکی عرصه می توان از کاشـت گیاهـان مقـاوم بـه خشـکی و شـوري و نیـز        . باشند مقاوم نسبتاً یا

وجلوگیري از چراي بی رویه دام وکنترل فرسایش کناره اي ) عمق خاك جهت افزایش(افزودن خاك به خاك سطحی عرصه 
به دلیل فقر پوشش گیاهی و گرایش منفی آن بهره برداري از مرتع بدون اخذ تـدابیر مـدیریتی قابـل    . در آبراهه ها بهره برد

  .توصیه نیست
  پیشنهادات 

به دلیل خشکی، وجـود سـنگریزه و حضـور افـق      درصد عرصه را در برگرفته است 50خاك هاي کلسی سول که بیش از  -1
لیکن چنانچه این خاك ها آبیاري و جهت جلـوگیري از شورشـدن زه   . پتروکلسیک کم عمق براي کشاورزي مناسب نیستند

توانـایی تولیـد طیـف وسـیعی از     ) وجـود عناصـر غـذایی فـراوان در خـاك     (کشی گردند با توجه به حاصلخیزي زیاد خـاك  
همچنین خاك هاي کلسی سولی با اجراي برخی تدابیر مدیریتی قابلیـت چـراي سـبک گـاو،     . ا دارندمحصوالت کشاورزي ر

 .گوسفند و بز را نیز دارند
خـاك هـاي خـوبی بـراي     ) که بخش عمده اي از خاك منطقه در اراضی تپه اي را شامل می شـوند ( اگرچه لپتوسول ها  -2

لیکن در برخی موارد توانایی خوبی براي تولید درختان و درختچه هـا  . نیستندزراعت دیم به دلیل عدم توانایی نگهداري آب 
  .را دارند و بهتر است در آنها پسته کاري و بادام کاري با توجه به خصوصیات خاك صورت گیرد

ونه استفاده استفاده می شود و هیچ گ) کم بازده و فقیر(از اراضی عرصه مورد مطالعه در حال حاضر صرفاً به عنوان مرتع  -3
لیکن در صورت اجراي حداقل تدابیر مدیریتی و کنتـرل حجـم   . زراعی چه به صورت دیم وچه به صورت آبی انجام نمی شود

با توجه به خصوصیات خاك از جملـه شـوري خـاك مـی     . و نوع رسوبات ورودي به عرصه می توان از این اراضی بهره جست
دسی سیمنز بر متر گیاهان دارویـی هماننـد    8تا  4عنوان مثال در شوري هاي  به. توان به کشت گیاهان مختلف اقدام نمود

دسی سیمنز بر متر پسته کـاري و ایحـاد تاکسـتان و     25تا  8آویشن و نیز غالت، گوجه فرنگی و چغندرقند، در شوري هاي 
آتریپلکس، تاغ و علـف شـور   دسی سیمنز بر متر می توان اقدام به کشت گیاهان هالوفیتی همچون  25در شوري هاي باالي 

  .نمود
  



 

   پاورقی
  

1. Badland 
2. Diagnostic Horizons 
3.  Soil Taxonomy  
4. Aridisols 
5. Artemisia sieberi 
6. Peganum harmala 
7. Poa bulbusa 
8.Verbascum agrimonifolium 
9. Ixiolirion tataricum 
10. Phlomis cancellata    
11. Ziziphora  tenuior 
12. Iris sp. 
13. Agropyron desertrum 

14. Achillea millefolium 
15. Tamarix sp. 
16. Setaria viridis 
17. Malcolmia strigosa 
18. Bromus tectorum 
19. Aegilops tauschii 
20. Eurotia ceratoides 
21. Avena fatua 
22. Cynodon dactylon 
23. Hulthemia persica 
24. Cousinia sp. 
25. Acroptilon repens 
26. Amaranthus   sp. 
27. Alyssum  sp  sp. 

28. Noaea mucronata (Forsk.) 
Aschers 
29. Cousinia eryngioides 
30. Centaurea sp. 
31. Serratula latifolia 
32. Lypidium latifolium 
33. Hordeum morinum 
34. Alhagi camelorum 
35. Lactuca orientalis 
36. Noaea mucrunata 
37. Thevenotia persica 
38. Artemisia sp. 
39. Sophora 
40. Chenopodium sp. 
41. Salsola 
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Using of flood water to improve the characteristics of soil and vegetation  

(Case study- Jahan Abad basin of Torbat e Jam) 
Abstract 
In order to study the effect of flood spreading on soil properties and vegetation in Jahan Abad basin of Torbat 
e Jam, soil and vegatation sampling were carried out at both flood spreading and control area. The results of 
this research showed that flood spreading operations has changed the vegetation composition in the basin, 
some new palatable species has established and production of forage grasses has increased compared to the 
control area. The total species composition was affected by flood spreading, so that the percentage of canopy 
covers of some species like: Tamarix sp., Geraminae, Malcolmia strigosa increased. Increased in electrical 
conductivity, calcium, magnesium, sodium, SAR, lime percentage and silt and significant decreased in sand 
percentage were the important results of soil science studies in this basin. Sand percentage reduction and silt 
increaseing changed the soil texture from light to heavy, which led to soil moisture increasing in the basin. 
Against, sodium amount, SAR and electrical conductivity increaseing caused soil salinity increase. Also, soil 
became prone to wind erosion in some part of basin. According to estimates made before flood spreading 
range condition was very poor and trend was negative and therefore the utilization of pasture was not 
advisable. But, this study showed that by doing some management activities, basin not only has low grazing 
ability, but also has the economic culture ability of some medicinal species such as thyme and pistachios 
cultivation.  
Key Words: Flood spreading, Soil properties, Grassland, Vegetation, Improvement works, Jahan Abad 
basin of Torbat e Jam 

  
 


