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 چكيده
پخش سيالب و  .اثرات پخش سيالب برخاك بر خالف سابقه زياد استفاده از آن، نسبتاً كم مي باشدتحقيقات انجام شده در مورد 

رسوب گذاري در سطح خاك با توجه به كيفيت و كميت امالح كه توسط سيل حمل مي شوند مي تواند موجب تغييراتي در خاك 
يي در خاك عرصه پخش سيالب جاجرم در استان خراسان خصوصيات فيزيكي و شيمياپايش ادامه دار اين مطالعه به منظور  گردد.

 عرصهبه منظور پايش خصوصيات خاك صورت گرفت. مطالعات گذشته  در ادامهسيالب و افزايش آگاهي ها پس از پخش شمالي 
از يك نوار (از محل هاي يكسان  GPSخاك به روش شبكه بندي با دستگاه مركب از اعماق مختلف پخش سيالب نمونه برداري 

ارزيابي شاخص هاي فيزيكي، شيميايي و بيولوژيكي الزم انجام شد و  ) وخاك شاهديك نوار از وسط و يك نوار از انتهاي عرصه ،ابتدا
نتايج پخش . صورت گرفتآزمايشگاه مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي خراسان شمالي  در جهت پايش خصوصيات خاك

در نوارها نسبت به خاك شاهد  نسبت سديم قابل جذب باع خاك، نيتروژن، فسفر، پتاسيم،سيالب نشان داد عمق خاك، درصد اش
به انتها سبك تر و هدايت الكتريكي خاك روند افزايشي به سمت سيالب پخش عرصه افزايش يافت. بافت خاك سطحي از ابتداي 

محسوسي نشان نداد. تغيير  و مقدار آهك اتيونيظرفيت تبادل ك واكنش خاك، انتها نشان داد. مقايسه خاك عرصه با شاهد براي
 حاكي از بهتر شدن مطالعهبه طور كلي نتايج اين افزايش ميزان كربن آلي خاك و گچ پس از پخش سيالب بسيار اندك بود. 

 رطوبت ظرفيت نگهداريبهبود  و بهتر شدن بافت خاك در اثر رسوب گذاري ،حاصلخيزي خاكميزان وضعيت خاك شامل افزايش 
 بود.

 خراسان شمالي -جاجرم  -آبرفت هاي دوران چهارم –خاك  كميو  كيفيخصوصيا ت  -سيالب  واژه هاي كليدي:
 
 قدمه م

عمليات پخش سيالب بر آبخوان يكي از راه هاي استحصال آب در مناطق خشك و نيمه خشك مي باشد كه مي توان از منابع آب 
ه نمود. پخش سيالب و رسوب گذاري در سطح خاك با توجه به كيفيت و كميت سيالب هاي زودگذر و خسارت زا استفاده بهين

امالح كه توسط سيل حمل مي شوند مي تواند موجب تغييراتي در خاك گردد. اين تغييرات شامل طيف وسيعي از خصوصيات 
كاتيون ها وآنيون ها و باالخره تواند باشد، خصوصياتي مثل بافت و ساختمان، اسيديته، شوري، انواع  خاك در سطح و عمق خاك مي

نفوذ پذيري سطحي خاك از جمله عواملي هستند كه الزم است مورد بررسي قرار گرفته و روند تغييرات آن ها در اثر عمليات پخش 
اهميت پخش سيالب در ارتباط با منابع خاكي بيشتر از آن جهت است كه ته نشيني مواد معلق داراي  .]1[سيالب مشخص گردد

نها را به زمين هاي بارور تبديل نموده و موجب رونق كشاورزي مي شود. به طوري كه آت خوب بر روي اراضي آبرفتي جوان، كيفي
خش سيالب بيش از نقش آب بيان شده است، زيرا رسوب گيري تغييرات زيادي را از نظر په هاي ژروپاهميت رسوب گيري در 

 . ]2[و تغذيه آب هاي زير زميني به وجود مي آورد  گي هاي خاك و اراضي، رطوبت قابل استفادهژوي
 يا بهره برداريه آبخوان ها به مرحله اجرا يذالب و تغياز س يبهره ور يران طرح هاياز نقاط ا ياريدر حال حاضر در بسدر مجموع، 

گذاردن  يك سو با برجاي، از متفاوت يبار معلق فراوان با منشا ها يالب حاوياز س يادين طرح ها ورود حجم زيدرآمده است. در ا
سبب تغييراتي در در آبرفت ها به مرور زمان  يالب نفوذيز دانه همراه با سيگر با ته نشست مواد ريد يرسوبات فراوان و از سو

س از مدتي پخش سيالب كاهش يافته و پبه نظر مي رسد با گذشت زمان كارايي طرح هاي  ،لذاخصوصيات خاك مي تواند گردد. 
. از طرف ديگر در خاك هايي با حاصلخيزي كم و بافت وژه ها عمالً كارايي خود را از نظر نفوذ و تغذيه آبخوان، از دست بدهنداين پر

درشت، رس موجود در سيالب ممكن است سبب افزايش حاصلخيزي خاك و بهبود ساختمان خاك گردد كه اين موضوع تا زمان 
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ي غالب مي شود. بنابراين برآيند نتايج حاصل از پروژه ها پخش سيالب در نقاط مختلف مشخصي ادامه يافته وپس از آن روند تخريب
متفاوت بوده و ضرورت دارد ميزان اين تغييرات و روند آن در طول زمان بررسي شده و با استفاده از نتايج بررسي هاي به عمل آمده 

     .]1[روش مناسبي در جهت افزايش بهره وري اين طرح ها ارائه گردد
نشان داد قبل و بعد از پخش سيالب  بررسي اثر پخش سيالب بر خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك، عرصه پخش سيالب جاجرم 

% و كلسيم، منيزيوم ،كلر، سديم ، 5بي كربنات در سطح كمتر از   رس، مقدار ماده آلي خاك، پخش سيالب بر روي نسبت شن، كه 
% موثر و بين نمونه هاي قبل و بعد از پخش سيالب اختالف معني داري وجود 1در سطح نسبت جذب سديم و هدايت الكتريكي 

و اليه شخم در قبل و بعد از پخش  A ،C داشت. مقايسه ميانگين كميت عوامل شوري خاك، كلسيم و منيزيوم در افق هاي 
و  Cكاهشي را نسبت به افق  Aيلت در افق سيالب تنها، در اليه شخم اختالف معني داري نشان داد. نسبت شن به رس و شن به س

 .]3[اليه شخم نشان داد. ضمن آنكه پخش سيالب در ديگر ويژگي هاي خاك موثر نبود
جاجرم در استان (آبخوان) بررسي تغييرات خصوصيات فيزيكي و شيميايي در خاك عرصه پخش سيالب ادامه اين مطالعه به منظور 

، عرصه پس از احداث آناين  بر ]3[گذشته ييرات مشخص در مقادير مختلف در تحقيقاتبا توجه به بروز تغخراسان شمالي و 
 نها مشخص گردد.آادير قير يافته و معوامل تغياين ميزان  صورت گرفت تا

 
 مواد وروش ها

 ش سيالب جاجرمخپ عرصهخصوصيات 
   56   00شرقي و عرض جغرافيايي  21   º68   00تا  18   º68    30پايگاه پحش سيالب جاجرم در محدوده طول جغرافيايي 

º 36  00تا   57   36º   كل عرصه پخش سيالب حدود  ،قرار گرفته در استان خراسان شمالي كيلومتري شهر جاجرم 5شمالي و
ل هكتار در سا 150ت حهكتار و فاز دوم آن در سطحي به مسا 250به مساحت  1370هكتار است، كه فاز اول آن در سال  400

متر مي  950درصد، و ارتفاع متوسط آن از سطح دريا  5-2. متوسط شيب عرصه پخش سيالب )1(شكل  اجرا شده است 1374
باشد. اين آبخوان بر روي تشكيالت دوران چهارم در حاشيه رودخانه ايور اجرا شده است. اين منطقه در مخروط افكنه اي درشت 

% قرار گرفته و به عنوان مرتع از آن بهره برداري مي شود. 1تا  5/0ب جانبي % تا يك درصد و شي75/0بافت و شيب عمومي 
متر و  2058كيلومتر مربع سرچشمه مي گيرد. بلندترين نقطه ارتفاعي حوزه  994رودخانه فصلي منطقه از حوزه آبخيزي به وسعت 

ه آبخيز كشيده و شواهد صحرايي نشان مي متر از سطح دريا مي باشد. شكل حوز 918پست ترين آن در خروجي حوزه با ارتفاع 
ميليمتر و  5/237دهد كه سيالب هاي جاري شده، از سرعت بااليي برخوردار نمي باشند. متوسط بارندگي ساالنه حوزه آبخيز 

ر ميليمتر برآورد و اقليم منطقه خشك تا فراخشك مي باشد. سيالب هاي منطقه در اث 3/146متوسط بارندگي عرصه مورد تحقيق 
بار در فصل بهار ايجاد مي شود. سازندهاي زمين شناسي حوزه متنوع و تشكيالت دوران دوم  3تا  2بارش هاي رگباري و معموال هر 

 .]4[و كواترنري بيشترين گسترش را دارند

 
شمايي از شبكه پخش سيالب جاجرم فازاول و فاز  -1شكل 

   دوم
جاجرم از تصوير ماهواره اي محدوده پخش سيالب  -2شكل 

 1385سنجنده آبگنوس سال 
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 مشخصات سيستم پخش سيالب  
منطقه انتخابي از نظر توپوگرافي داراي عوارض بسيار كمي بوده و امكان پخش سيالب به صورت تقريباً يكنواخت در عرصه وجود 

اهه از يك بند انحرافي به طول دارد. به منظور انحراف مقدار معين سيالب به نهر آب رسان و تثبيت كف بستر و ديواره هاي آبر
متر شامل سريز و حوضچه آرامش استفاده شد. فاصله اراضي مورد نظر براي پخش سيالب تا آبراهه اصلي كم  16متر و عرض  5/17

 8هكتار اراضي در قالب  300مترمكعب در ثانيه را براي  13و ابعاد كانال آب رسان به گونه اي طراحي شده كه بتواند دبي عبوري 
 .]4[شبكه از خود عبور دهد 

جهت نمونه برداري  1388در خرداد ماه سال پخش سيالب در ايستگاه آبخوان جاجرم  عرصهبه منظور پايش خصوصيات خاك 
سپس به جهت نوار از انتهاي عرصه انتخاب گرديد. يك وسط و از نوار يك  ،از ابتدانوار  يكصحيح خاك از محل هاي يكسان 

جاجرم اقدام به نمونه برداري از محل هاي  عرصه پخشبرداشت نمونه ها در طي مدت زمان پايش خاك  محليكسان نمودن 
گرديد. بدين منظور طول هر نوار به سه براي تعيين موقعيت دقيق جغرافيايي  GPSبا دستگاه  به روش شبكه بندي مشخص شده

هر قطعه) از نهرهاي گسترشي و پشته هاي خاكريز حدود بكه هاي ترسيمي (عرض شقسمت (قطعه) مساوي تقسيم گرديد. فاصله 
سه شبكه مستطيل شكل در هر نوار تشكيل، كه قطر هاي آنها به عنوان ترانسكت هاي دائمي و نقاط  .]5[ متر در نظر گرفته شد 5

نقاط  GPSستگاه  سه نقطه واقع در روي هر ترانسكت به عنوان محل نمونه برداري كه توسط د از نمونه برداري انتخاب شد.
 60تا  30و  30تا  0نمونه برداري توسط بيلچه از اليه رسوب و شخم ( .)3شكل (مشخص شدند، نمونه برداري صورت گرفت

 انجام شد. عمق خاك در محل نمونه برداري نيز توسط اشل مدرج ثبت گرديد.  سانتيمتري خاك)
و ثبت عمق خاك از زمين مجاور عرصه كه سيلي  ، نمونه برداريك عرصه با زمين شاهداهمچنين به منظور مقايسه خصوصيات خ

نمونه هاي برداشت شده از ترانسكت ها در  سپسدر آن پخش نشده بود و فاقد انجام هر گونه عمليات زراعي بود، انجام شد. 
جهت انجام آزمايشات  جداگانهمختلف ق اعما خاك شاهد و مستطيل ها با يكديگر مخلوط و پس از آن نمونه مركب از هر نوار،

 ارسال گرديد.  مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي خراسان شمالي مربوطه به آزمايشگاه
 

 
 نماي شماتيك از شبكه بندي يك نوار و محل نمونه برداري در عرصه پخش سيالب جاجرم-3شكل 

ك طبق دستور العمل و شاخص هاي مورد نظر ارزيابي شاخص هاي فيزيكي، شيميايي و بيولوژيكي الزم جهت پايش خصوصيات خا
هدايت الكتريكي ، pHاندازه گيري ، بررسي تغييرات عمق خاك شامل ]5[آبخوان  برپايش عام در ايستگاه هاي پخش سيالب 

)EC( ، نيتروژن كل خاك ،  آهك ،مواد آلي) نسبت سديم قابل جذب ، فسفر قابل جذب خاك (روش اولسن)، روش كجلدال)به
)SAR( ، ) ظرفيت تبادل كاتيونيCEC( انجام گرديد.اندازه گيري ميزان گچ  و 
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 نتايج
 خاكتغييرات عمق 

 ).1مقايسه خاك شاهد با خاك نوارها در عرصه نشان داد كه پخش سيالب باعث افزايش عمق خاك در عرصه گرديده است (جدول 
به ترتيب خاك عرصه آبخوان ر بود. ليكن متوسط عمق سانتيمت 1/23 سانتيمتري 30-0در عمق  چنانچه متوسط عمق خاك شاهد

 ). 1(جدول تغيير يافته بود.سانتيمتر  5/41سانتيمتر و  34/30به  سانتيمتري خاك 30-60 و 30-0براي اعماق 
نشان داد كه پخش سيالب بر روي اراضي سنگالخي باعث تشكيل خاكي با بافت متوسط تا سنگين  ]6[ صادقي و فرهي مطالعه

ده و ادامه گسترش سيالب نه تنها موجب افزايش خاك زراعي گشته، بلكه با ته نشيني ذرات رس در اعماق مختلف خاك، گردي
ظرفيت نگهداري خاك را افزايش داده است. مواد معلق سيالب ها در مناطق گرم و خشك باعث تغييراتي در بافت، ساختمان و 

طريق ته نشين كردن مواد معلق در پشت ديواره هاي سنگي، كشتزارهاي  عمق و حاصلخيزي مي گردد. كشاورزان سيستاني از
. تحقيقات انجام شده در مورد اثرات پخش سيالب برخاك بر خالف سابقه زياد استفاده از آن، نسبتاً كم ]7[مناسبي ايجاد كردند 

 مي باشد.     
 بافت خاك 

متري از سطح خاك نشان داد كه با پخش سيالب از ابتداي سانتي 30-0بافت خاك در عمق  تبررسي پخش سيالب بر تغييرا
) گرديده Sandy loam) در نوار وسط به خاكي با بافت متوسط(Loamy sandعرصه به انتها باعث تغيير بافت شني نوار ابتدا (

نوار آخر باعث خروج مواد  است. ليكن، ادامه روند پخش سيالب در عرصه تا نوار انتها و باقي ماندن سيالب به مدت زمان طوالني در
سانتيمتري خاك) گرديده كه باعث  60-30سانتيمتري خاك) و انتقال به عمق پايين تر ( 30-0دانه ريزتر از عمق شخم (اليه 

 30-0). بررسي نسبت شن به رس در عمق 1تغيير بافت اين عمق نسبت به عمق سطحي در نوار انتهايي گرديده است(جدول
تحقيقات رنگ آور و  بود.سانتيمتري خاك در نوار انتها نيز مؤيدي بر مطلب فوق خواهد   60-30وسط و عمق سانتيمتري در نوار 

) Pو اليه شخم ( Cو  Aدر عرصه پخش سيالب جاجرم نشان داد پخش سيالب در كاهش نسبت شن در افق هاي  ]3[همكاران 
شد. متقابالً درصد سيلت و رس در اليه شخم افزايش معني داري %) مي با13موثر بوده به طوري كه بيشترين كاهش در اليه شخم (

در نيومكزيكو  ]8گاردنر و هابل[بررسي ). اثرات سيالب در قسمت هاي مختلف شبكه نيز متفاوت مي باشد. >1/0Pداشته است (
غييرات ناچيز و خاك به متر از ابتداي شبكه پخش سيالب سبك تر شده و بعد از آن ت 450نشان داد كه بافت خاك در طول نيز 

كه نسبت ماسه، سيلت و رس در عرصه، پس از  نددر عرصه قوشمه دامغان نشان داد ]9[شريعتي و همكاران .سنگيني گراييده است
برابر افزايش داشته است. بررسي بافت رسوبات  2برابر كاهش و براي سيلت ورس،  3 گسترش سيالب، نسبت به شاهد براي ماسه،

 % ماسه وجود داشت.  5% رس و 29% سيلت، 65اين عرصه نشان داد  نهشته شده در
 خاك مورد ارزيابي در پايش خاك عرصه آبخوان جاجرم بافتجدول  -1جدول

 شاخص خاك
عمق نمونه 

 )cmبرداري(
ميانگين تغييرات عمق 

 )cmرسوب گذاري(
درصد 

 شن
درصد 
 سيلت

درصد 
 رس

 بافت خاك
 نسبت

 شن به رس
 Loamy sand 76/9 5/8 5/8 83 20 30-0 شاهد وسط
 Loamy sand 84/8 5/9 5/6 84 5/31 45-30 شاهد وسط

 Loamy sand 93/10 5/7 5/10 82 2/26 30-0 شاهد انتهايي
 Loamy sand 8/10 5/7 5/11 81 4/31 30-0 نوار ابتدايي
 Loamy sand 29/9 5/8 5/12 79 5/42 60-30 نوار ابتدايي
 Sandy loam 52/7 5/10 5/10 79 76/29 30-0 نوار وسط
 Loamy sand 73/8 5/9 5/7 83 00/41 60-30 نوار وسط

 Loamy sand 42/8 5/9 5/10 80 87/29 30-0 نوار انتهايي
 Sandy loam 60/4 5/16 5/7 76 00/41 60-30 نوار انتهايي
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 درصد اشباع خاك 
0Fمقايسه درصد اشباع خاك 

كه پخش سيالب باعث افزايش حدوداً سه برابري در مقدار  در خاك عرصه با خاك شاهد نشان داد 1
درصد اشباع مقايسه ). ليكن، 2(جدول  سانتيمتري) عرصه پخش نسبت به شاهد گرديد 30-0در خاك سطحي (عمق درصد اشباع 

 ).2ول (جد ه استتحت تاثير پخش سيالب قرار نگرفتو داخل عرصه  (شاهد) در بيرونسانتيمتري خاك  60-30در عمق خاك 
 t) بر اساس تجزيه آماري آزمون Pو اليه شخم ( Cو Aعنوان نمودند كه بررسي اثر سيالب در افق هاي  ]3[ آور و همكارانرنگ 

مشخص ساخت درصد اشباع خاك عرصه آبخوان جاجرم فقط در نوار سوم از سه نوار مورد اندازه گيري اختالف معني داري در قبل 
سال در ايستگاه پلدشت آذرباييجان  4رسي تغييرات برخي خصوصيات فيزيكو شيميايي خاك در طول بر و بعد از پخش نشان داد.

درصد بودكه در سال چهارم به  3/20در سال اول تحقيق  )(داخل عرصه نشان داد هدايت الكتريكي، درصد رطوبت اشباعنيز غربي 
 . ]1[ درصد افزايش يافت 48/23

 واكنش خاك
خاك در  pH ).2(جدول  بود 8خاك در حدود  pHو  مي نوار ها با خاك شاهد تغيير چنداني نشان ندادخاك در تما pHمقايسه 

سانتيمتري خاك  60-30ندك اختالفي نسبت به عمق اسانتيمتري خاك) با  30-0نوارهاي ابتدا، وسط و انتها در عمق شخم (
بررسي تاثير پخش سيالب بر تغييرات  .)2(جدول رديدكه اين كاهش در مورد خاك شاهد نيز مشاهده گ نشان دادكمي  يكاهش

نشان داد كه تغييرات واكنش خاك و شوري چندان قابل مالحظه نبود ولي ميزان كاتيون هاي كلسيم و  نفوذپذيري خاك سطحي
عنوان ن فسا در دشت گربايگا ]10[نادري. ]9[منيزيم محلول به ميزان دو برابر افزايش و سديم به ميزان دو برابر كاهش داشت

درصد تاثير معني داري داشته و  5مقدار شن و درصد سديم تبادلي در سطح  بر سال پخش سيالب تنها 4كه پس از گذشت  نمود
و نسبت جذب سطحي  )pH(واكنش خاك ،بر ساير ويژگي هاي مورد مطالعه ازجمله مقدار پتاسيم، منيزيم، كلسيم سيالبتاثير 

 نبود.  سديم و درصد مواد آلي چشمگير
 )ECهدايت الكتريكي (

نشان داد كه با حركت به سمت انتهاي عرصه ميزان هدايت الكتريكي افزايش  در خاك شاهد بررسي روند تغييرات هدايت الكتريكي
سانتيمتري خاك   30-0دسي سيمنز بر متردر عمق801/0در خاك شاهد نوار وسطي از يافت. چنانكه ميزان هدايت الكتريكي 

سانتيمتر مقدار  30-0نوار انتهايي فقط در عمق خاك شاهدسانتيمتري خاك و در 60-30ي سيمنز بر متردر عمقدس647/1به
نشان داد كه هدايت نيز مقايسه هدايت الكتريكي در نوارها  ).2(جدول  يددسي سيمنز بر متر رس 43/4هدايت الكتريكي

 سانتيمتري خاك مي باشد 60-30ر حدود دو برابر عمق سانتيمتري خاك در نوارهاي وسط و انتها د 30-0عمق الكتريكي
. به عبارت ديگر پخش سيالب بر عرصه خصوصاً در نوارهاي وسط و انتها موجب افزايش هدايت الكتريكي خاك گرديده )2(جدول

ه نسبت به ) بود كdS/m 45/2سانتيمتري خاك ( 30-0). ليكن، در نوار ابتدايي ميزان هدايت الكتريكي در عمق 2است(جدول 
كه احتماالً به علت شستشوي نمك از خاك سطحي بوده )2(جدول  ) كاهش داشتdS/m 12/3سانتيمتري خاك ( 60-30عمق 
خاك فقط در نوار سوم  pHدرصد اشباع، هدايت الكتريكي و كه نشان دادند  عرصه آبخوان جاجرمدر ]3[. رنگ آور و همكاراناست

اين مطالعه نيز بابررسي رنگ آور و . نتايج داشتف معني داري در قبل و بعد از پخش از سه نوار مورد اندازه گيري اختال
در ايستگاه پلدشت آذرباييجان غربي بيان  مطالعهطي  ]1[سكوتي اسكويي و همكاران  ).2(جدول  همخواني داشت]3[همكاران

برابر نسبت به سال اول افزايش يافته است.  27/1كه هدايت الكتريكي خاك عرصه در اثر پروژه پخش سيالب در سال چهارم  ندكرد
افزايش هدايت الكتريكي خاك عرصه در سال چهارم به طور چشمگيري بيشتر از سال هاي اول، دوم و سوم بوده است. تغييرات 

   سانتيمتري از لحاظ آماري معني دار بود. 60-40سانتيمتري و  20-0شوري پروفيل خاك در اعماق 
  نيتروژن كل ميزان
سانتيمتري خاك  60-30از مقدار آن در عمق  كمترسانتيمتري خاك شاهد با اندك اختالفي  30-0نيتروژن كل عمق  ميزان

آن در نوار وسط  ميزانبرابر  6سانتيمتري خاك شاهد در حدود  30-0نيتروژن در نوار انتهايي در عمق  ميزان). اما، 2بود(جدول 
سانتيمتري خاك بود (جدول  30-0سانتيمتري خاك بيش از عمق  60-30در عمق نوارها  ليهكبه طوركلي، مقدار نيتروژن در بود.

                                                 
1 Soil Saturation Percent 
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). ليكن، درصد نيتروژن در دو عمق خاك اختالف چنداني با يكديگر نداشت. به عبارت ديگر، پخش سيالب مقدار نيتروژن خاك 2
در دو عمق خاك عرصه در كليه نوارها اختالف چنداني  عرصه را نسبت به خاك شاهد افزايش داده بود. ليكن، تفاوت مقدار نيتروژن

نيتروژن در خاك كامالً شبيه به حركت شستشوي نيتروژن يكي از مهمترين روش هاي تلف شدن آن است.  با يكديگر نداشت.
الب تاثير پخش سي. ]11[حركت آب در خاك است. نيتروژن از خاكهاي شني و سبك بيشتر از خاك هاي سنگين خارج مي شود 

نوار سوم باعث كاهش در پخش سيالب  ليكنمعني دار نبود  ]3[رنگ آور و همكاران  مطالعهبر عامل نيتروژن در نوار اول و دوم در 
  . شددرصد  42 درحدودمعني داري 

 فسفر قابل دسترس ميزان
). مقايسه 2يش داد(جدول نسبت به خاك شاهد افزا را پخش سيالب ميزان فسفر قابل دسترس در تمامي نوارهاي خاك عرصه

سانتيمتري  60-30سانتيمتري خاك در نوار ابتدا و انتها نسبت به عمق  30-0نشان داد كه مقدار فسفر عمق  زيكديگر نينوارها با 
 30-0سانتيمتري خاك بيشتر از عمق  60-30خاك بيشتر بود. ليكن، در نوار وسط مقدار فسفر قابل دسترس در عمق 

در نوار هاي پخش در قبل و  مقدار فسفرليكن، اختالف مقدار فسفر دو عمق در نوار وسط بسيار اندك بود.  ).2ل سانتيمتربود (جدو
 .]3[نداشتنداختالف معني داري  در آبخوان جاجرم بعد از پخش سيالب

 پتاسيم قابل دسترس ميزان
د مشاهده شده براي فسفر قابل دسترس خاك بود، رون مشابهخاك شاهد و نوارها  روند مشاهده شده براي پتاسيم قابل دسترس در

چندان محسوس  افزايشهرچند ميزان  )2داد(جدول  افزايشپخش سيالب مقدار پتاسيم خاك نوارها را نسبت به شاهد چنانكه 
سطحي . با از بين رفتن خاك سطحي قسمت اعظم نيتروژن، و قسمت قابل توجهي از فسفر از بين مي رود. از بين رفتن خاك نبود

ميزان پتاسيم در خاك سطحي فرسوده شده و خاك زيرين تقريباً يكسان است. با از بين  راتاثيري در ميزان پتاسيم خاك ندارد زي
 .]12[رفتن خاك سطحي ميزان كلسيم و منيزيم نه تنها كاهش نمي يابد بلكه معموالً زيادتر مي شود

داد كه گرچه در نوار ابتدايي پتاسيم قابل دسترس خاك در دو عمق برابر  پتاسيم قابل دسترس در خاك نوارها نيز نشان مقايسه
سانتيمتري خاك در دو نوار  30-0سانتيمتري خاك تقريباً يك سوم ميزان آن براي عمق  60-30بود. ليكن، مقدار پتاسيم عمق 

اثر پخش سيالب در ايستگاه موسيان  طي بررسي تغييرات فيزيكي و شيميائي خاك در ]13[ سليماني ).2وسط و انتها بود(جدول 
و پتاسيم قابل استفاده در عرصه پخش سيالب نسبت به شاهد از نظر  pH، ميزان آهك ايالم اعالم كرد تغييرات هدايت الكتريكي،

آماري معني دارنشدند. در بين كاتيون ها وآنيون هاي محلول خاك، تغييرات كلسيم و سديم محلول خاك در عرصه پخش سيالب 
  . شدندنسبت به شاهد معني دار 

 )SARنسبت سديم قابل جذب (
 45-30). عمق 2(جدول  افزايش داد شاهدنسبت به خاك  عرصهبطوركلي، پخش سيالب نسبت سديم قابل جذب را در خاك 

ارها خاك شاهد نسبت به خاك سطحي از نسبت سديم قابل جذب بيشتري برخوردار بود. مقايسه نسبت سديم قابل جذب در نو
سانتيمتري  60-30سانتيمتري خاك كمتر از عمق  30-0نشان داد به جز خاك نوار ابتدايي كه نسبت سديم قابل جذب در عمق 

 60-30سانتيمتري خاك نسبت به عمق  30-0)، در دو نوار وسط و انتها نسبت سديم قابل جذب در عمق 2خاك بود (جدول 
در اثر پخش  SARنشان دادند كه اختالف متغير هاي سديم،  ]3[ور و همكاران آ رنگ ).2(جدول  افزايش داشتسانتيمتري خاك 

ساله خود بر روي عمق  4در مطالعات ]10[نادري. داشتدرصد افزايش  66و  62، 72سيالب به ترتيب در نوار اول، دوم و سوم 
نها بر روي افزايش مقدار شن و سانتيمتري خاك عرصه پخش سيالب گربايگان فارس نتيجه گيري كرد كه پخش سيالب ت 30

 درصد سديم تبادلي اثر معني داري داشته است. 
اندازه و نوع مواد حل شده در چگونگي مسدود شدن خلل و فرج اهميت زيادي دارد. چنانچه مواد معلق از نوع كانيهاي اسمكتايت 

همچنين وجود محدوديت قليايي بودن و سديمي كنند.  باشند، پس از جذب رطوبت، متورم و مسدود شدن منافذ خاك را تشديد مي
بررسي انجام گرفته در  در منابع آب، پخشيدگي ذرات خاك را فراهم كرده كه اين امر كاهش نفوذ آب در خاك را به دنبال دارد.

سه با نشان داد كه افزايش ميزان سديم محلول در عرصه پخش در مقاي ]14[عرصه كبودرآهنگ همدان توسط توسلي و همكاران 
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در عرصه پخش سيالب گرديده و تا حدودي بر كاهش نفوذ آب به خاك موثر  )SARشاهد، باعث افزايش نسبت سديم قابل جذب (
   بوده است.

 )CECظرفيت تبادل كاتيوني (
). ظرفيت تبادل كاتيوني 2) در خاك شاهد با خاك نوارها از روند خاصي پيروي ننمود.(جدولCECمقايسه ظرفيت تبادل كاتيوني (

)CEC سانتيمتري خاك افزايش داشت و در دو نوار  30-0سانتيمتري خاك نسبت به عمق  60-30) تنها در نوار وسط ودر عمق
خاك در عرصه طي بررسي تغييرات فيزيكي و شيميايي  ]15[ دادرسي ابتدا و انتها اين روند به صورت معكوس مشاهده گرديد.

عنوان نمود كه مواد معلق به جا مانده از سيل، داراي خصوصيات و ويژگي هاي متفاوتي با خاك طبيعي مي پخش سيالب سبزوار 
 باشد كه اين تفاوت سبب بهبود كيفيت عناصر غذايي، افزايش سيلت، افزايش رس و كاهش شن در خاك منطقه گرديده است.  

 )CaCO3( آهك ميزان
در بررسي  ]15[ دادرسي ).2و خاك شاهد اختالف چنداني با يكديگر نشان نداد(جدولمقايسه ميزان آهك نيز در تمامي نوارها 

پخش سيالب در عرصه پخش سيالب شهرستان سبزوار نتيجه گيري نمود كه پخش سيالب باعث كاهش درصد آهك فعال و نسبت 
 ]3[و همكاران مطالعات رنگ آور ت.جذب سديم و افزايش اندك هدايت الكتريكي خاك شده ولي اين تغييرات معني دار نبوده اس

 ]9[و همكاران  شريعتي ليكن .كاهش آن را در اثر پخش سيالب نشان دادند ]16[ رهبركل خاك و تحقيقات آهك افزايش درصد 
 نداشته است.  ند كه پخش سيالب تاثيري بر مقدارآهكنشان داده ا

 
 ان جاجرم شاخص هاي خاك مورد ارزيابي در پايش خاك عرصه آبخو  -2جدول

 واحد شاخص خاك
 شاهد
 وسط

 شاهد
 وسط

 شاهد
 انتهايي

نوار 
 ابتدايي

نوار 
 ابتدايي

نوار 
 وسطي

نوار 
 وسطي

نوار 
 انتهايي

 نوار
 انتهايي

-cm 0-30 30-45 0-30 0-30 30 عمق نمونه برداري
60 

0-30 30-60 0-30 30-60 

ميانگين تغييرات 
عمق رسوب 

 گذاري
cm 20 5/31 2/26 4/31 5/42 76/29 00/41 87/29 00/41 

 - - - - - - - - - - نفوذپذيري خاك

 سيلت سيلت سيلت سيلت - بافت خاك
سيلتي 

 لوم
سيلتي 

 لوم
 سيلت

سيلتي 
 لوم

سيلتي 
 لوم

 92/15 86/15 03/17 9/16 80/17 51/17 63/6 48/16 54/6 % درصد اشباع
 24/8 93/7 37/8 20/8 24/8 97/7 15/8 21/8 13/8 - واكنش خاك

 dS/m 801/0 647/1 43/4 45/2 12/3 81/3 284/1 42/6 12/3 هدايت الكتريكي
 8/5 7/4 2/7 00/7 5/5 9/4 3/13 5/2 1/2 % نيتروژن كل

 ppm 7/9 37/9 23/9 48/11 81/9 17/11 14/12 77/11 9/10 فسفر

 ppm پتاسيم
76/

276 
85/137 38/341 13/288 8/228 15/310 85/135 15/311 88/142 

نسبت سديم قابل 
 )SARتبادل (

% 5/7 00/9 1/6 8/10 4/11 2/10 6/9 2/11 1/9 

ظرفيت تبادل 
 كاتيوني

Cmol+ Kg-1 61/12 65/13 17/14 61/12 6/11 74/11 35/14 13/13 61/12 

 62/17 7/17 64/17 65/17 66/17 67/17 66/17 62/17 67/17 % آهك
 5/6 80/8 23/7 68/6 78/6 32/6 59/6 23/7 78/8 % گچ
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 51/0 63/0 63/0 51/0 66/0 51/0 61/0 46/0 51/0 % كربن آلي خاك
 )CaSO4.2H2Oگچ (ميزان 

). ليكن، ميزان گچ در خاك شاهد در 2مقايسه ميزان گچ در خاك شاهد با خاك نوارها نيز از اختالف چنداني برخوردار نبود (جدول 
). به 2ت به خاك كليه نوارها در عمق مشابه اندكي بيشتر بود (جدول سانتيمتري خاك) نسب 60-30و  30-0هر دو عمق خاك (

سانتيمتري خاك بود. در نوارهاي ابتدا  60-30سانتيمتري خاك بيشتر از عمق  30-0استثناء نوار انتها كه مقدار گچ خاك در عمق 
نشان داد كه  ]17[ مالئيتحقيقات  ).2سانتيمتري خاك) افزايش داشت (جدول  60-30و وسط مقدار گچ در عمق پايين تر(عمق 

 تغييرات معني دار نبوده است. اين ميزان  پخش سيالب باعث افزايش هدايت الكتريكي و سولفات گشته ليكن،
 )Organic Carbonكربن آلي خاك ( مقدار

ديد. هرچندكه گر شاهدنسبت به خاك  عرصهپخش سيالب فقط به ميزان اندكي موجب افزايش مقدار كربن آلي خاك در خاك  
سانتيمتري خاك بيشتر از  30-0). به استثناء نوار انتها كه مقدار كربن آلي خاك در عمق 2بود (جدول اندكاين اختالف بسيار 

نسبت به خاك رويي  يسانتيمتري خاك بود در نوارهاي ابتدا و وسط مقدار كربن آلي خاك در عمق پايين تر افزايش 60-30عمق 
رسوب گذاري الي، رس و مواد آلي بر روي اراضي سبك و شني، تعديل بافت خاك و فزوني ظرفيت نگهداري  ).2نشان داد (جدول 

% وزني افزايش رس به خاك شني از الك 1در برابر افزايش  ]18[استوارتآنگر و آب قابل استفاده را به دنبال دارد. به نقل از 
زني افزايش مي يابد. درصورت افزودن يك واحد مواد آلي به خاك هاي درصد و 28/0گذشته، اندازه آب قابل استفاده آن حدود 

در سيالب و فراهم آوردن محيطي  يواحد اضافه مي گردد. وجود مواد آل 8/1شني تا رسي، ظرفيت نگهداري آب قابل استفاده آنها 
تيجه آن سله بندي و افزايش نفوذ مناسب تر از قبل براي زندگي گياهان، ساختمان خاك را بهتر مي كند بهبود ساختمان كه ن

 سنگين مي باشد.      بسيارآب و هوا به ريشه است، از پيامدهاي سود بخش افزايش مواد آلي به خاك هاي سنگين و  يپذير
 

 و بحث نتيجه گيري
رسيدن به  هاي پخش سيالب با اهداف متفاوتي احداث شده اند كه درك صحيح از اين اهداف و برنامه ريزي اصولي جهت عرصه

 .]19[آنها مي تواند جلوه روشن تري را در آينده به دنبال داشته باشد
بررسي پخش سيالب بر خاك عرصه سيالب جاجرم نشان داد متوسط عمق خاك در عرصه نسبت به خاك شاهد افزايش داشت 

سي بافت خاك و نسبت شن به رس . بررداشتهمخواني  ]9[ شريعتي و همكاران ؛]20[لطف اهللا زاده  تحقيقات) كه با 1(جدول 
نيز نشان داد كه پخش سيالب ابتدا به انتهاي باعث تغيير بافت سبك به سمت بافت متوسط گرديده است. ليكن، در نوار انتهايي 

 30-0( از اليه سطحي خاك به همراه سيالب عرصه به جهت باقي ماندن سيالب به مدت زمان طوالني و خروج مواد ريز دانه
 همكاران). تحقيقات رنگ آور و 1سانتيمتري سنگين تر گرديده است(جدول 60-30ري) بافت خاك در اين نوار در عمق سانتيمت

خاك خصوصاً در اليه فوقاني (شخم) بود. ليكن، مقايسه  Cو Aدر همين عرصه نشان دهنده كاهش نسبت شن در افق هاي  ]3[
. بودكاهش كارايي پخش سيالب با گذشت زمان  بيانگر) ]3[و كنوني العهمطتغيير بافت بر اثر پخش سيالب در اين بررسي ها (

، فاصله زياد شبكه پخش سيالب از منابع برداشت و سرعت كم احتمالي آن را مربوط به تشكيالت زمين شناسي حوزه عللمحققان 
  .]3[ اندسيالب ها مربوط دانسته 

كه اين افزايش احتماالً به علت  دادبرابر نسبت به شاهد افزايش  3پخش سيالب درصد اشباع خاك سطحي عرصه ها را در حدود 
طرحهاي پخش سيالب با اهداف متفاوتي  .بودتغيير بافت عرصه از سبك به سنگين و در نتيجه افزايش ظرفيت نگهداشت رطوبت 

آب مي گيرند، بخشي از آب اجرا مي شوند كه يكي از آنها افزايش ميزان رطوبت خاك است. زماني كه حوضچه هاي پخش سيالب 
پخش شده روي سطح عرصه تبخير گرديده و بخش ديگر آن به داخل خاك نفوذ مي كند. از آب نفوذ يافته، بستگي به رطوبت قبلي 
نيمرخ خاك، مقداري بر اثر برايند نيروهاي موجود به سطح آب زير زميني رسيده، و بقيه آن در نيمرخ خاك باقي مي ماند تا اينكه 

. افزايش درصد رطوبت خاك عرصه با مطالعات ]21[ شوده به شرايط به تدريج به صورت تبخير و تعرق از نيمرخ خاك خارج بست
 .داشتمطابقت  ]18استوارت[آنگر و ، ]1[؛ سكوتي اسكوئي]22[متعددي از جمله قضاوي و ولي عباس
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). روند 2عرصه اختالف محسوسي نشان نداد (جدول ش سيالب با خاك شاهد در بيرون ازخاك عرصه پخ واكنشمقايسه و بررسي 
گذشته نيز نشان داد كه  مطالعاتخاك از سطح به عمق در خاك شاهد نيزمشابه با عرصه مشاهده گرديد.  اندك واكنشافزايش 
بر اثر خاك  واكنش) عدم اختالف معني دار ]3[ داشتبل و بعد از پخش قخاك فقط در نوار سوم اختالف معني داري در  واكنش

 .داشت همخواني ]10[و نادري  ]9[شريعتي و همكاران همانند  مطالعات گذشته بسياري از باپخش سيالب 
) و از سطح به 1شكل  2 فازبررسي روند تغيير هدايت الكتريكي در خاك شاهد نشان داد كه از ابتدا به سمت انتهاي مخروط افكنه (

). كه علت اين افزايش احتماالً به وجود شيب 2د (جدول يگرد خاك عرصه مشاهده  عمق افزايش مقدار هدايت الكتريكي در بيرون
به طور . بودمربوط % مخروط افكنه و در نتيجه شستشو و جابجايي امالح از ابتدا به سمت انتهاي مخروط افكنه 1-% 75/0عمومي 
بارش هاي رگباري ساالنه و فصلي خصوصاً در فصل  با افزايش عمق خاك و انتقال و جابجايي امالح از سطح به عمق بر اثر طبيعي

نوارهاي وسط  در مقدار هدايت الكتريكي روند معكوس. ليكن، مي گرددبهار افزايش در مقدار هدايت الكتريكي خاك شاهد مشاهده 
 بود)ك زيرين برابر خا 2سانتيمتري خاك (اليه شخم) در حدود  30-0افزايش براي عمق  (خاك شاهد  نسبت بهو انتهاي عرصه 

برجاي گذاردن رسوبات دانه ريز ناشي از پخش سيالب در نوارهاي عرصه و باالرفتن مقدار هدايت الكتريكي در حدود  دليلشايد به 
برابر نسبت به خاك زيرين مي باشد. همچنين مي توان عنوان نمود كه پخش سيالب بر عرصه و افزايش مدت زمان نفوذ رطوبت  2

ه مرطوب ماندن خاك نوار عرصه بيش از خاك شاهد (بيرون عرصه) باعث افزايش مقدار تبخير و تعرق از سطح به خاك و در نتيج
ي انتقال و حركت صعودي امالح به سمت خاك سطح آندر نتيجه  وخاك با توجه به اقليم خشك تا فرا خشك منطقه شده 

 تحقيقات مشابه با در پژوهش حاضر  خاك عرصه نسبت به شاهد افزايش مقدار هدايت الكتريكي نوارهاي وسط و انتها گرديده است.
  .بود ]1 و3،20،9[ساير محققين 

نيتروژن خاك شاهد و نوارها نشان داد كه با حركت به سمت انتهاي مخروط افكنه و نيز از سطح به عمق مقدار  ميزانبررسي 
برابر مقدار آن در خاك شاهد  3-2ژن نوارها را در حدود پخش سيالب مقدار نيتروهمچنين ). 2نيتروژن كل افزايش يافت (جدول 

شيب مخروط افكنه در جهت افزايش مقدار  فراواناز تاثير تواند نمايشي  افزايش داد. مقدار زياد نيتروژن در شاهد انتهايي مي
ز نمايانگر تاثيرمثبت پخش نيتروژن كل خاك باشد كه قابل توجه است. ليكن، اختالف اندك بين خاك سطحي و زيرين در نوارها ني

و  رنگ آورتاثير پخش سيالب بر نيتروژن در نوار اول و دوم در تحقيقات  .بودمقدار نيتروژن كل خاك در عرصه  سيالب بر افزايش
درصد  42نوار سوم باعث شد كه پس از پخش سيالب، كاهش معني داري به اندازه در معني دار نبود ولي اثر آن  ]3[همكاران 

برآيند نتايج حاصل از پروژه هاي پخش سيالب در نقاط و زمان هاي مختلف متفاوت بوده و ضرورت دارد ميزان اين دهد. نشان 
تغييرات و روند آن در طول زمان بررسي شده و با استفاده از نتايج بررسي هاي به عمل آمده روش مناسبي در جهت افزايش بهره 

روژن كل مقدار نيت ف خصوصيت بافت خاك كه پخش سيالب چندان بر آن تاثير گذار نبود. برخال]1[ گرددوري اين طرح ها ارائه 
    .خاك تغييرات محسوسي داشت

ارزيابي اثرات اجراي طرح  ).2ميزان فسفر قابل دسترس در تمامي نوارهاي خاك عرصه نسبت به خاك شاهد افزايش داشت(جدول 
كه عمق رسوب، نفوذپذيري، فسفر و كربن آلي در  نشان داد ]23[صيات خاكبم بر روي خصو پخش سيالب بر آبخوان آب باريك

شود.  فواصل بين خاكريزها نيز تغييرات معني داري در ميزان هر كدام از اين عوامل ديده مي حد معني داري افزايش يافته اند. در
مطالعه اين خصوصيت  .]23[ بود بم باريكآبخوان آب  مثبت ارزيابي شدن پخش سيالب برحاكي  مطالعهبه طور كلي نتايج اين 

كه بيانگر عدم اختالف معني دار در مقدار فسفر خاك در قبل و بعد از  ]3[رنگ آور و همكاران  تحقيقاتخاك نيز بر خالف نتايج 
 .بودپخش سيالب داشت نشان دهنده مثبت ارزيابي نمودن پخش سيالب بر عرصه 

 اندك) نشان داد كه پخش سيالب باعث افزايش مقدار پتاسيم خاك هرچند به ميزان 2دول ارزيابي پتاسيم خاك شاهد و نوارها (ج
 -0مقدار اين عنصر در خاك عرصه و در دو عمق  ليكن،بود  كمگرديد. با عنايت به آن كه تغيير پتاسيم نوارها و خاك شاهد 

عنوان نمود كه پخش سيالب عامل  شايد بتوان. بودق مقدار آن با افزايش عمدر نوارهاي وسط و انتهايي بيانگر كاهش  60-30و30
اختالف ]3[آور و همكاران  رنگتحقيقات . بودمهمي در افزايش مقدار پتاسيم خاك بود و تاثير مثبت آن بر پتاسيم خاك مشهود 

 .را نشان داد در بين نوارهاي پخشهدايت الكتريكي، پتاسيم ، بي كربنات و مقدار شن  معني داري در مقادير
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) نشان داد كه پخش سيالب باعث افزايش مقدار سديم قابل 2بررسي نسبت سديم قابل جذب در خاك عرصه و شاهد (جدول 
جذب در خاك عرصه نسبت به خاك شاهد گرديده است. همچنين با افزايش عمق در خاك عرصه از ميزان سديم قابل جذب 

اندازه گيري  .بود ]3[آور و همكاران  رنگنتايج مشابه نتايج تحقيقات كه اين  در دو نوار وسط و انتها كاسته شدخاك خصوصاً 
 ،Sand ،silt ،Clay ،pH ،EC ،SP ،TNV ،SAR ،Na  ،Mg ،Ca ،P برخي خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك شامل

Cl، CO3 ،HCO3 ،FC و PWP  در بررسي اثرات پخش سيالب بر برخي عناصر فيزيكوشيميايي خاك در  هاغييرات آنتو
 % معني دار5سانتي متري در سطح  30-0در عمق  SP, Mg, FC نشان داد پارامترهاي ]24[ داورزن -عرصه آبخوان سبزوار 

درصد معني دار و بقيه موارد در هيچ  0/1در سطح  pH, SAR. شدنددرصد معني دار  1در سطح  Naو  slit, sandو بودند 
سانتي متري شبكه هاي پخش سيالب به دليل بوجود  30هشته شده تا عمق رسد رسوبات ن بنظر مي نشدند.سطحي معني دار 

 60-30. در مقايسه عرصه و شاهد در عمق ندبودآمدن دانه بندي مناسب، از قابليت نگهداري آب قابل استفاده خوبي برخوردار 
ر هيچ سطحي معني دار . بقيه موارد دبوددرصد معني دار  0/1درسطح  SARو PHدرصد و  5در سطح  Caكه  شدمشاهده 

 1در سطح  ECدرصد و  5در سطح  pH, Naكه شدي رگينتيجه  90-60همچنين از مقايسه عرصه با شاهد در عمق  نبود.
اين نشان دهنده آبشويي مناسب  كه نبودنددرصد معني دار و بقيه موارد در هيچ سطحي معني دار  0/1در سطح  SARدرصد و 

، مجموع كاتيون ها و آنيون ها و نيز ميزان  در عرصه پخش تنگستان بوشهر س نتايج بدست آمدهبر اسا .]24[بوددر اين اعماق 
در عرصه پخش آهك گچ در افق هاي سطحي در هر سه نوار انتخابي نسبت به عرصه شاهد كاهش نشان داد. مقايسه ميزان درصد 

عرصه پخش نسبت به شاهد كاهش يافت كه اين  در افق سطحي SAR. مقادير بوداكي از افزايش آن حنسبت به عرصه شاهد 
نشان دهنده افزايش عناصر كلسيم و منيزيم در افق سطحي حاصل از رسوبگذاري است. وزن مخصوص ظاهري در افق سطحي 
عرصه پخش نسبت به عرصه شاهد كاهش نشان داد كه اين امر مي تواند نتيجه تاثير افزايش پوشش گياهي، افزايش خلل و فرج 

خنمون شده در حوزه آبخيز توسط سيالب و رنيز نوع رس هاي حاصل از انتقال رسوب حاصل از فرسايش سازندهاي  خاك و
انباشته شدن آنها در سطح عرصه پخش و سيالب داراي درصد رس بيشتري نسبت به عرصه شاهد بوده و در عرصه پخش درصد 

برابر كاهش يافته ولي در نوار  2نسبت به عرصه شاهد به ميزان  . نفوذپذيري خاك در نوارهاي اول و دومدادسيلت كاهش نشان 
 . ]25[سوم تغييرات معني داري مشاهده نشد

). مقايسه ميزان آهك 2) در خاك شاهد با خاك نوارها از روند خاصي پيروي ننمود.(جدولCECمقايسه ظرفيت تبادل كاتيوني (
تاثير پخش سيالب بر به منظور مطالعه  ).2يكديگر نشان نداد(جدولنيز در تمامي نوارها و خاك شاهد اختالف چنداني با 

، مواد آلي، پخش سيالب بر افزايش ميزان سيلت كه تاثير مشاهده گرديد ساله 3در طرحي  حاصلخيزي خاك در استان سمنان
، بلييت هدايت الكتريكي خاك، قاافزايش ميزان رسبر% معني دار بود و 99با احتمال  درصد اشباع، كلر، نيتروژن كل و فسفر خاك

  % معني دار بود. همچنين اثر پخش سيالب بر كاهش ميزان نسبي شن ، 95با احتمال  و پتاسيم منيزيم، سديم ،كاتيونهاي كلسيم
 pH  تغيير معني داري  و پتاسيم قابل جذب خاك % معني دار بود. ولي در مقدار آهك، ظرفيت تبادل كاتيوني99با احتمال

 .]26[گرديدمشاهده ن
سانتيمتري خاك) نسبت به خاك كليه نوارها در عمق مشابه  60-30و  30-0ميزان گچ در خاك شاهد در هر دو عمق خاك (

پخش سيالب به ميزان اندكي موجب افزايش مقدار كربن آلي خاك در خاك شاهد نسبت به خاك  ).2اندكي بيشتر بود (جدول 
كه  دادنشان ]23[آبخوان آب باريك بم در استان كرمان  وضعيت حاصلخيزيب برپخش سيالبررسي  ).2عرصه گرديد. (جدول

. همچنين در فواصل بين خاكريزها نيز تغييرات آلي در حد معني داري افزايش يافتميزان نفوذپذيري كاهش و مقدار فسفر و كربن 
م شده براي نيتروژن و كربن آلي يك ارتباط قوي . رگرسيون خطي انجاخوردمعني داري در ميزان هر كدام از اين فاكتورها به چشم 

. به گرديددر حاليكه به طور همزمان يك ارتباط نسبتا قوي بين كربن آلي و فسفر نيز مشاهده  .)r2= ,p>01/0 87/0( دادرا نشان 
اصالح  افزايش حاصلخيزي خاك و شاملكه وضعيت خاك در مجموع بهتر شده است. اين وضعيت  كردطور كلي نتايج ثابت 

. افزايش پوشش گياهي و تغيير چشم انداز بودوضعيت فيزيكوشيميايي خاك نسبت به وضعيت قبل از اجراي عمليات پخش سيالب 
ولي در عين حال با توجه به شكل و نحوه رسوبگذاري در عرصه، تغييراتي كرد منطقه از لحاظ اكولوژيكي بخوبي اين مسئله را تاييد 

كه به نوع مديريت اجراي سيستم و نحوه نگهداري از سيستم پخش سيالب بعد گرديدخاكريزها مالحظه  از نظر عمق رسوب در بين
 تغيير خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك در عرصه پخش سيالب زنجان برديگر پژوهشي در . ]23[گردد از هر آبگيري بر مي
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ه عرصه شاهد كاهش يافته و اختالف آنها در سطح كه در مجموع سرعت نفوذ در عرصه پخش سيالب نسبت بمشاهده شد  ]19[
تجزيه  .شد. افزايش ميزان كربن آلي در عرصه پخش نسبت به عرصه شاهد نيز مشاهده بوددرصد داراي تفاوت معني دار  1احتمال 

. بودز باال به پايين و تحليل داده هاي مربوط به مقادير كربن آلي و الي حاكي از كاهش معني دار آنها در داخل قطعه هاي پخش و ا
مقايسه هر يك از عوامل نسبت به هم در داخل هر يك از قعطه هاي عرصه پخش نيز بيانگر افزايش سرعت نفوذ آب در خاك، مقدار 

 .]19[بود  الي و كربن آلي از باال به پايين (از سمت نهر پخش به طرف پشته خاكي نهر بعدي)
 منابع  
.بررسي تاثير پخش سيالب بر خصوصيات خاك 1384م.ح. ، احمدي، ع.، مهديزاده، م. و ج. خاني.  سكوتي اسكويي ، ر. مهديان، ]1[

 .50-67:42در آبخوان پلدشت، آذربايجان غربي. پژوهش و سازندگي(منابع طبيعي).
رخاستگاه متفاوت . بررسي تاثير آبرفت هاي نهشته شده با ب1384كمالي، ك.، عرب خدري، م.، اسفندياري ،م. و م. زرين كفش. ]2[

 .  299-289):2(58بر نفوذپذيري شبكه هاي سنتي استحصال سيالب. منابع طبيعي ايران.
.بررسي اثرات پخش سيالب بر خصوصيات فيزيكي و شيميايي 1385رنگ آور، ع. ع.، گزانچيان، غ.، انگشتري، ح. و ر. غفوريان.  ]3[

 .51-45:)2(2خاك عرصه پخش سيالب جاجرم خراسان. آب و آبخيز.
. طرح ترويجي، پژوهشي ايجاد مراتع مشجر و تغذيه مصنوعي آبخوان ها با كاربرد گسترش 1381احمديان يزدي، م. ج. ] 4[

 سيالب هاي جاجرم. گزارش نهايي طرح تحقيقاتي، مركز تحقيقات منابع طبيعي وامور دام خراسان.  
. موسسه تحقيقات حفاظت 1385، اه هاي پخش سيالب بر آبخواندستور العمل و شاخص هاي مورد نظر پايش عام در ايستگ ]5[

 خاك و آبخيزداري
. 643. گزارش خاكشناسي نيمه تفصيلي دهنه شور نيشابور (استان خراسان). نشريه فني.1363صادقي، ه. و ح. فريدون فرهي.  ]6[

 موسسه تحقيقات خاك و آب.
 ه وري از آنها. انتشارات موسسه چنگل ها و مرتع..مقدمه اي بر مهار سيالب و بهر1374كوثر، س. آ.  ]7[

[8] Hubbell, D.S. and Gardner, J.L. 1944., Some edaphic and ecological effects of water 
spreading on rangeland, Ecologe J., Vol.25,pp. 27-44. 

تاثير پخش سيالب بر تغييرات نفوذپذيري خاك  .بررسي1379شريعتي، م.ا.ح.، حسيني، م. ح.، مهديان، ح. و ك. خاكسار.  ]9[
 . 28-17سطحي در عرصه آبخوان قوشمه دامغان. دومين همايش دستاورد هاي ايستگاه هاي پخش سيالب. تهران. ص. 

.اثر پخش سيالب بر روي پاره اي از خواص فيزيكي و شيميايي خاك شني گربايگان فسا.پايان نامه 1367نادري، ع. ا.  ]10[ 
 صفحه. 112اسي ارشد خاكشناسي. دانشكده كشاورزي دانشگاه تربيت مدرس.كارشن

 صفحه. 440. حاصلخيزي خاك. انتشارات دانشگاه تهران.1379ساالرديني، ع. ا.   ]11[
 صفحه. 551.فرسايش آبي و كنترل آن. انتشارات دانشگاه تهران.1379رفاهي، ح.ق.  ]12[
ي فيزيكي و شيميايي خاك در اثر پخش سيالب در ايستگاه موسيان ايالم. مجموعه . تغييرات ويژگي ها1384سليماني، ر. ]13[

 .435-424مفاالت نهمين كنگره علوم خاك ايران. جلد دوم. ص.
. بررسي تاثير پخش سيالب بر نفوذپذيري خاك عرصه پخش 1379توسلي، ا.ق.، مهديان، م. ح. يعقوبي، ب. و ق. اسديان.  ]14[

 .54-51دان. مجموعه مقاالت دومين همايش دستاورد هاي ايستگاه ههاي پخش سيالب. ص.سيالب كبودرآهنگ، هم
. بررسي تغييرات فيزيكي و شيميايي خاك متاثر از عمليات پخش سيالب بر آبخوان شهرستان 1382دادرسي سبزوار، ا. ]15[

 .276-282سبزوار. مجموعه مقاالت سومين همايش آبخوانداري. ص. 
. بررسي برخي از تغييرات فيزيكي و شيميايي خاك در شبكه هاي پخش سيالب گربايگان فسا. 1381ا. كوثر.  رهبر، غ. و ]16[

 .64-62مجموعه مقاالت كارگاه آموزشي تاثير پخش سيالب بر خصوصيات خاك در ايستگاه پخش سيالب. ص.
سيالب مطالعه موردي ايستگاه پخش سيالب . بررسي تغييرات فيزيكي و شيميايي خاك در اثر پخش 1382مالئي، ع.  -24 ]17[

 .73-68امامزاده جعفر. مجموعه مقاالت سومين همايش آبخوانداري. ص.
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[18] Unger, P. W. and B. A. Stewart.1983.Soil management for efficient water use: Anoverview. 
P: 419-460. In H.M. Taylor, W. R. Jordan, and T. R. Sinclair (eds) limitations to   efficient water 
use in crop production. ASA, CSSA, SSSA, Madison, WI. 

تاثير عمليات پخش سيالب بر خصوصيات فيزيكو شيميايي  .1385.مجتهديع. و ق.  ،رضاييف.  ،بيات موحد.، ج ،خلفي ]19[ 
-319): 2(20. علوم خاك و آب ).قره چريان زنجان -پخش سيالب بر آبخوان دشت سهرين مطالعه موردي: عرصه(خاك سطحي 

327. 
ر  بررسي تاثير پخش سيالب بر برخي خصوصيات خاك د . 1386.كمالي، م. ر. و ك. زارع مهرجردي د.، ،لطف اله زاده ]20[

 .87-82منابع طبيعي): ) در76(پي آيند  3(20 .پژوهش و سازندگي .ايستگاه پخش سيالب سرچاهان
 ارزيابي اثر پخش سيالب بر تغييرات رطوبت در نيمرخ خاك با استفاده از شبيه .1380.توسليا. وا.  ،جفاتحي مر ]21[

SWATRE. 77-68):1(15. علوم خاك و آب. 
اثرات پخش سيالب بر روي بعضي خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك (مطالعه موردي  .1381.ولي عباسي، غ.ر. و ع. قضاو ]22[

 .27-17):3(9 .علوم كشاورزي و منابع طبيعي ).دارابسيالب فتح آباد  پخش
(پي آيند  1(17 . پژوهش و سازندگي .اثرات طرح پخش سيالب بر نفوذپذيري و حاصلخيزي خاك .1383.ا .سررشته داري ]23[

 .93-83طبيعي): ) در منابع62
 –صلحيزي خاك در عرصه آبخوان سبزوار بررسي اثرات پخش سيالب بر حا .1386فرزانه، ح.، كمالي، ك. و ع. گزنچيان.  ]24[

 .كرمان .دانشگاه شهيد باهنر, انجمن مهندسي آبياري و آب . نهمين سمينار سراسري آبياري و كاهش تبخير.داورزن
بررسي تاثير پخش سيالب بر خصوصيات فيزيكو شيميايي خاك  .1384جعفري، ع.، مهديان، م. ح.، كمالي، ك. و غ. ر. راهي. ]25[

. سومين همايش ملي فرسايش و رسوب.مركز تحقيقات حفاظت خاك و گاه آبخوانداري تنگستان در استان بوشهردر ايست
  آبخيزداري. تهران.

. تحقيقات مرتع و بيابان ايران .تاثير پخش سيالب بر حاصلخيزي خاك در استان سمنان .1382. شريعتيم. و م. ح.  ،گودرزي ]26[
10)2:(139-151. 

 
 


