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 چکیده

است، این حالت در رگبارهای شدید از سوی دیگر و از یک سو  بارشهای اقلیمی مناطق خشک و نیمه خشک، کمبود از ویژگی     

شدیدی منجر میسیالب اکثر مواقع به وقوع سیالب میهای  ستفاده از منابع آب  ن کاری برای ایعنوان راهتواند بهشود. بنابراین ا

وند. شو شیمیایی خاک می یهای فیزیکها موجب تغییر ویژگیمناطق باشد. ولی در زمان استفاده از آب رسوبات موجود در سیالب

سیالبتأثیدر این تحقیق  شیمیایی خاک  هایویژگیبر  ر پخش  ستگاه پخش  11پس از گذشت فیزیکی و  سال از احداث آن در ای

کانال پخش تشکیل شده است. با  23قرار گرفته و از  کیلومتری کرمان 212ایستگاه پخش سیالب میمند در  .بررسی شدسیالب 

 (بتدا، وسط و انتهای پخش سیالبا)خاک از سه قسمت منطقه پخش سیالب برداری سیالب نمونههای پخشتوجه به تعداد کانال

مقایسههه تجزیه تحلیل و . متری گرفته شههدسههانتی 32تا صههفر طور تصههادفی از عمق ههر منطقه یک کانال و هر کانال سههه نمونه ب

شد.میانگین ستفاده از آزمون دانکن انجام  سیلت، هد( p≤5)دار گر افزایش معنیبیان ،هاتحلیل آماری داده ها با ا صد رس،  ایت در

سیم و کاهش معنی الکتریکی، فسفر و شباع می( p≤5)دار پتا سیدیته در منطقه پخش سیالب و  .باشددرصد شن و درصد ا میزان ا

   داری نداشت. شاهد تفاوت معنی

.برداری، نمونههای خاکویژگی منطقه شاهد، شهر بابک، -، میمندپخش سیالبآزمون دانکن،  های کلیدی:واژه

 مقدمه

های جوی ضمن ر مناطق خشک و نیمه خشک که ریزشد     

 برداریبهره ناچیز بودن از پراکنش نامناسب برخوردارهستند

شود در این می ها کلید حل مسائل کم آبی قلمدادازسیالب

مراه ه رویه از منابع آب زیرزمینی،برداری بیدلیل بهرهمناطق به

ه شده است ک باعث با عدم جایگزینی طبیعی آب برداشت شده،

 داری دارای اهمیتمبحث کارآمد پخش سیالب و آبخوان

 میان از ما کشور در(.  Unger et al.,2009ای باشد )ویژه

 پخش شکل به سطحی نفوذ مصنوعی، تغذیه مختلف هایروش

 تأثیر، منطقه زیاد نسبتاً وسعت و اجرا در سادگی دلیل به سیالب

 .(1311می و ذرتی پور، است )معظ یافته را کاربرد ترین بیش

 آن طریق از که است روشی ترینمهم آب منابع صحیح مدیریت

 بین از و یابدمی کاهش آبیکم افزایش به رو  و منفی آثار

 اراضی روی بر سیالب پخش آب، منابع مدیریت هایروش

 کهاین بر عالوه امر ین ا که است مهمی بسیار گام شیب،کم

 بهبود موجب دارد، همراهبه را ینیزیرزم آب هایسفره تغذیه

 اجتماعی - اقتصادی خاک، اکولوژیکی، محیطی، زیست شرایط

 استحصال قابل آب آن تبعبه و آسمانی نزوالت ذخیره افزایش  و
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 طرح اجرای از حاصل بینیپیش قابل و مهم اهداف جمله از

. اشدبمی کشور مختلف هایعرصه در آبخوان بر سیالب پخش

ها از مسیر فنی است که به موجب آن سیالب ،پخش سیالب

خشکه رود منحرف شده و در سطح  متعارف یک آبراهه، مسیل یا

نحوی شود بهاراضی مجاور به وسیله عملیات مکانیکی پخش می

ها که بتواند در بهبود زراعت و پوشش گیاهی و تغذیه آبخوان

در هرز رفتن آب گردد. این روش  موثر واقع شود و مانع از

رویش  های هرز و سطحی مصادف با فصلمناطقی که جریان آب

، )مسلمی گیاهان منطقه باشد بهترین نتیجه حاصل خواهد شد

ترین اقدامات حفاظت و (. پخش سیالب یکی از مهم1311

شود، اصالح خاک است که نه تنها مانع هدر رفت سیالب می

هش بلکه باعث افزایش نفوذ آب، افزایش باروری خاک، کا

ی زایخسارات ناشی از سیل، احیای مراتع و به مبارزه با بیابان

اجرای (. Dahmardeh Ghaleno et al.2013کند )کمک می

های پخش سیالب افزون بر حل بخش عظیمی از مسائل طرح

تواند ها میها و هدر رفت آنسیالب ناشی از جاری شدن

 سترشکارهای زیر بنایی برای حل مسائل مهمی چون گراه

ها، توسعه منابع آبی و ها، تخریب مراتع، تغذیه آبخوانبیابان

شونده و کشاورزی شود به  توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید

طوری که از این طریق امکان حل مسائل اجتماعی و اقتصادی 

(. در حال 1311، مسلمیربط در کشور نیز فراهم شود )ذی

وری از سیالب و های بهرهطرح ،حاضر در بسیاری از نقاط ایران

برداری در آمده است. در مرحله اجرا یا بهره ها بهتغذیه آبخوان

معلق فراوان  ورود حجم زیادی از سیالب حاوی بار ،هااین طرح

با منشاءهای متفاوت، از یک طرف با بر جا گذاشتن رسوبات 

دیگر با ته نشست رسوبات ریزدانه همراه با  فراوان و از سویی

 تغییراتی در مرور زمان سببها بههای نفوذی در آبرفتبسیال

رسد با گذشت زمان . لذا به نظر میشودخصوصیات خاک می

در  ،دیگر سویخود را از دست بدهند و از  ها کاراییاین طرح

موجود در  تر و بافت درشت، رسخیزی کمهای با حاصلخاک

بود خیزی خاک و بهسیالب ممکن است سبب افزایش حاصل

. این موضوع تا زمان مشخصی ادامه یافته شودساختمان خاک 

)سکوتی  ولی به مرور زمان روند تخریبی آن آغاز خواهد شد

بنابراین نتایج حاصل از  .(1388اسکوئی و مهدیان، 

 سیالب در نقاط مختلف متفاوت بوده و ضرورت دارد میزانپخش

استفاده از  تغییرات و روند آن در طول زمان بررسی شده و با

روش مناسبی در جهت افزایش  های به عمل آمدهنتایج بررسی

با توجه به پراکنش و گستردگی شود. ها ارائه وری این طرحبهره

برداری از سیالب و های بهرهاحداث سامانه مناطق مناسب

ها، پارامترهای اصلی مؤثر در طراحی و اجرای آن گوناگونی

های احداث شده در مناطق هعملکرد اجزای سامان ارزیابی

 کشور را جهت دستیابی به الگوهای بهینه ضروری مختلف

 سیالب بر های پخشهنماید. در خصوص بررسی تأثیر پروژمی

 نتایج گرفته است. های خاک مطالعات مختلفی صورتویژگی

( در پخش سیالب پلدشت نشان داد 1311زاده رازلیقی )عیسی

ی خاک را گیری شدههای اندازهی ویژگیکه پخش سیالب همه

پژوهش  نتایج .به غیر از درصد گچ تحت تأثیر قرار داده است

نشان داد که  ( در پخش سیالب تاسران همدان1312حسنی )

با اجرای طرح پخش سیالب درصد سیلت و رس در عرصه به 

 هداری افزایش و درصد شن و سنگریزه کاهش یافتصورت معنی

ر داپخش سیالب منجر به افزایش معنی همچنین اجرای است و

سدیم، پتاسیم و هدایت الکتریکی خاک شده است که باعث 

 .شودمی( دار نبودهرچند این افزایش معنی) افزایش شوری

( در پخش سیالب 1313نتایج پژوهش عباسی و همکاران )

دهد تاثیر اجرای حوضه آبخیز جونگان نورآباد ممسنی نشان می

های یتر از ویژگر خصوصیات فیزیکی خاک بیشپخش سیالب ب

که باعث بهبود ساختمان خاک شده طوریشیمیایی آن بوده، به

است. البته از لحاظ خصوصیات شیمیایی نیز میزان مواد آلی و 

ه گیر نبودمعدنی خاک افزایش یافته ولی این تغییرات چشم

 که داد نشان نتایج تحقیقی در پخش سیالب پلدشت است.

 که شده خاک اصلی غذایی عناصر افزایش موجب سیالب شپخ

 Sokouti)است  آمده وجودبه کود کاربرد کاهش امکان آن به تبع
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Oskoee et al.,2015). ( تا2212سیانت الئورنت و همکاران ) ثیر

های طبیعی پخش سههیالب را بر غلظت کربن آلی رسههوبات

 دند؛بررسی کر فتیسیالب، با استفاده از مدل رقومی ارتفاع آبر

کار آنان نشان داد که مقدار کربن آلی خاک در مناطق نتایج 

نسبت به مناطق بدون سیل،  طور قابل توجهیسیل گیر به

 .و آبشههویی سطح خاک کاهش یافته اسههتدلیل فرسایش به

 مطالعه به ) 2212 ( همکاران و الدین شمس دیگر، پژوهشی در

 شیمیایی و فیزیکی تغییرات بر ،2211 دسامبر های سیل اثر ی

 پژوهش نشان این های یافته؛ پرداختند مالزی کالنتان در خاک

 پایین هایزمین در الی ذرات تجمع و آلی مواد میزان که داد

 شده انباشت های آبرفت ی اسیدیته درمقابل و دست، افزایش

 دیگر، های مشخصه و است یافته شاهد کاهش مناطق به نسبت

 .است بوده متغیر نقاط مختلف، در نیز کربن و وژننیتر همانند

( در ارزیابی تاثیر 1311پور و همکاران )نتایج پژوهش فاضل

در استان یزد،  های خاکهای پخش سیالب بر ویژگیپروژه

نشان داد که خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در عرصه 

داری نداشته است. در پخش سیالب بافق با شاهد تفاوت معنی

رات در برخی پارامترها نظیر هدایت الکتریکی، واکنش اشباع ه

 داریهای محدودی تفاوت معنیخاک، کلسیم و پتاسیم در عمق

داشته، ولی در مهریز در بیشتر پارامترهای شیمیایی مورد 

نتایج  دار و روند کاهشی داشته است. بررسی تفاوت معنی

ی دهدهننشان (1312پژوهش عسکری دهنو و همکاران )

دار مقدار ماده آلی، فسفر کل، کلسیم و منیزیم، و افزایش معنی

کاهش معنی دار سدیم قابل جذب، پتاسیم قابل جذب و نسبت 

ی آبگیری، در سطح در عرصه ، هدایت الکتریکیجذب سدیمی

( در 1312جلیلیان و همکاران ) .درصد معنی دار بوده است یک

 خشپگرفتند که بررسی پخش سیالب بر خواص خاک نتیجه 

 کاهش و کل ازت و شن درصد دارمعنی افزایش باعث سیالب

و شده  شاهد تیمار به نسبت پتاسیم و سیلت درصد دارمعنی

 هدایت خاک، اسیدیته مقادیر آلی، ماده و رس درصد همچنین،

 در را داری معنی اختالف گونههیچ خاک فسفر و الکتریکی

نتایج پژوهش ابوطالبی است.  نداده نشان مطالعه مورد تیمارهای

( در پخش سیالب کاشمر نشان داد؛ مقدار 1311و همکاران )

 2-12درصد شن، سیلت و رس در عمق پتاسیم خاک و 

بین  پنچ درصدداری در سطح متری خاک تفاوت معنیسانتی

ی در عرصه pH مقدار. ی پخش و شاهد نداشتهای عرصهکانال

، EC دار و مقدارافزایش معنیی شاهد پخش نسبت به عرصه

ک یدار در سطح ِکربنات، کلر، سولفات و سدیم کاهش معنیبی

ات دهنده اثرموجود نشان یمنابع علم یبترت بدین. داشت درصد

 نیبنابرا است، یبر منابع خاک یالبپخش س یمثبت و منف

در مناطق مختلف مستلزم شناخت کامل  هایالباستفاده از س

 یاز زمان اجرا کهین. با توجه به ااستاثرات  ینا یاز چگونگ

 صورت یپژوهش گونهیچتاکنون ه میمند شهر یالبپخش س

بر برخی از  البیپژوهش، اثرات پخش س نیدر ا .نگرفته است

ر د البیپخش س یهاعرصه در تغییرات فیزیکی و شیمیایی

کرمان بعد از گذشت پانزده سال  استان واقع در میمندآبخوان 

 .گرفت قرار ابییمورد ارز سیس آن أتاز 

 هامواد و روش

 منطقه مورد مطالعه

ایستگاه آبخوانداری میمند در خاتون آباد، شهر بابک و به     

   m Eمحدوده کیلومتری از مرکز استان )در 212فاصله 

(. 1( واقع شده است )شکل m N 3331181123و  311121112

خیز میمند شامل سه حوزه آب .باشدمساحت کل ایستگاه می

باشد که از شرق به منطقه آبدر می رودخانه فصلی کرم، میمند و

چنار و گالب از غرب به منطقه آبدر، از شمال به حوزه ریسه، 

شود. هرج و پا قلعه و از جنوب به دشت خاتون آباد منتهی می

پخش سیالب میمند در حاشیه کویر لوت و روی مخروط افکنه 

ای ارتفاعات حدفاصل شهرستان رفسنجان و هحاصل از واریزه

کیلومتری دهانه خروجی حوزه خاتون آباد  22شهر بابک و در 

ی و آبخیزدار منابع طبیعی استاناداره کل توسط  1382سال  در

کرمان انجام شد. حداقل ارتفاع از سطح دریا در خروجی  استان
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ح متر از سط 3218متر و حداکثر ارتفاع آن  1132حوزه میمند 

 2/111باشد. کل مساحت حوزه آبخیز در باال دست دریا می

متر مکعب بر  31/13باشد. دبی پیک سیالب کیلو متر مربع می

متر مکعب  11/8× 212ثانیه، متوسط آورد سالیانه سیالب

کانال  با فاصله تقریبی بین  23های پخش باشد. تعداد کانالمی

 3132طول کانال اصلی متر و  1122اولین کانال با آخرین کانال 

بر اساس اطالعات ایستگاه  (. 1311)اکبری،  باشدمتر می

آب و هوای آبادی  میمند از  ،هواشناسی  سینوپتیک شهر بابک

های سرد همراه با نوع معتدل کوهستانی بوده و دارای زمستان

 122متوسط بارش  ،های نسبتاً معتدل استبارندگی و تابستان

باشد که بیشترین بارش در فصل زمستان متر در سال میمیلی

. است

 
 موقیت نمایی کلی از طرح پخش سیالب میمند -9شکل 

  

 
 وضعیت کلی حوزه پخش سیالب آبخیز میمند  -2شکل 



  
 

57 

 

9911، زمستان 2هیدروژئولوژی، سال پنجم، شماره  

Hydrogeology, Volume 5, No. 2, Winter 2021 

 

 1122فاصله به توجه بررسی و جمع آوری نمونه خاک با جهت

محدوه پخش سیالب به ، کانال ورودی  تا آخرین کانالی متر

بطور تقریبی  ی،متر 1122هر قسمت در  .تقسیم شدسه قسمت 

گیری سه نوار از سه منطقه لذا جهت نمونه .کانال وجود داشت 8

 .شدند گرفته نظر در (ابتدا، وسط و انتهای منطقه پخش سیالب)

 8از )ورودی  به های نزدیکپشته یعنی منطقه ابتدایی ،اول نوار

در واقع های پشته ،دوم رنوا ،(1کانال اولیه ورودی کانال  شماره 

 فاصله سوم نوار و ( 12کانال شماره)منطقه وسط پخش سیالب 

منطقه یعنی سیالب  پخش عرصه به آب ورود منطقه از دورتری

در  ایمنطقه(. شماره22کانال  ) گیردبر می در را انتهایی

 آن در سیالب پخش عملیات که سیالب پخش منطقه نزدیکی

 گرفته در نظر شاهد منطقه عنوان به ،نگرفته صورت

 از تجانس دارای که از نقاطی برداری از منطقه شاهدنمونه(شد

آبگیری  منطقه و نوع کاربری با شناختی و زمین تیپ خاک نظر

شده  انتخاب نوار سه این از کدام هر در .فت(دارند، انجام گرشده

 خاک نمونه نه جمعاً و مترسانتی 32-2عمق از خاک نمونه سه

منطقه ابتدا، وسط و ( ه نمونه خاک منطقه پخش سیالبن)

 3و ( انتهای پخش سیالب )هر منطقه سه نمونه از یک کانال

 خاکشناسی آزمایشگاه به و نمونه خاک منطقه شاهد برداشت

 ساعت 18ها قبل از انجام آنالیزها، به مدت خاک) شدند ارسال

ر داده شد و های پالستیکی در هوای آزاد در سایه قراروی ورقه

 .(اندعبور داده شده متریمیلی 2 کامال خشک گردیده و از الک

ها و ثبت اطالعات تجزیه و تحلیل آماری آوری دادهپس از جمع

ها و مقایسه میانگین MSTA_Cافزار آماری طرح به کمک نرم

ترسیم  Excelها در با آزمون چند دامنه دانکن انجام و گراف

 گردید. 

 نتایج و بحث

نتایج آزمایشات روی نمونه های خاک در سه قسمت منطقه     

پخش سیالب )ابتدا، وسط و انتهاء( و منطقه شاهد  در جداول 

 آورد شده است.  2و  1

 نتایج آنالیز نمونه خاک در منطقه شاهد -9جدول 

 هامیانگین نمونه 3نمونه خاک  2نمونه خاک  1نمونه خاک  ردیف

 2/11 1/11 2/11 1/13 درصد شن

 23 1/23 1/23 1/21 درصد رس

 1/31 8/32 1/28 1/31 درصد سیلت

 222/2 112/2 212/2 111/2 درصدماده آلی

بر  شوری)میکروموس

 (ممترسانتی
231/2 112/2 111/2 183/2 

 1/1 1/1 8/1 1/1 اسیدیته

 2228/2 2221/2 2212/2 2221/2 )درصد(ازت کل 

 1/32 31 1/32 2/38 )درصد( اشباع

(Ppm) P 1/11 2/12 2/11 2/11 

(Ppm) K 211 211 322 1/311 
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 نتایج آنالیز نمونه خاک در منطقه پخش سیالب -2جدول 

 ردیف ابتدای منطقه  پخش سیالب وسط منطقه پخش سیالب انتهای منطقه  پخش سیالب

 1نمونه  2نمونه 3نمونه  میانگین 1نمونه  2نمونه  3نمونه میانگین 1نمونه 2نمونه 3نمونه میانگین

 درصد شن 1/21 2/21 1/32 1/21 1/22 2/21 1/21 1/22 8/21 31/21 1/21 6/22

 درصد رس 1/31 8/32 1/31 1/31 1/33 1/31 3/32 2/31 1/32 1/31 1/31 5/96

 درصد سیلت 1/31 2/13 8/31 1/31 2/31 1/31 12 3/38 2/31 2/11 1/38 6/93

 درصد ماده آلی 21/2 21/2 21/2 23/2 28/2 22/2 211/2 223/2 222/2 211/2 211/2 265/0

666/0 281/2 818/2 111/2 131/2 112/2 182/2 283/2 122/2 231/2 112/2 282/2 Ec)میکروموس( 

3/6 2/1 8 1/1 1/1 1/1 8/1 1/8 2/1 8/1 8/1 1/1 PH 

 د اشباعدرص 1/22 1/22 1/28 22 8/21 2/28 8/21 1/28 28/3 21/2 1/32 5/21

 درصد ازت کل 2221/2 /2212 2221/2 2222/2 2112/2 2112/2 /2182 2111/2 2122/2 /2112 /2112 0926/0

9/95 3/12 1/11 1/13 1/13 1/13 8/12 1/13 2/12 3/11 1/12 8/12 (Ppm) P 

2/935 2/318 312 128 382 321 121 322 1/311 312 312 312 (Ppm) K 

یالب بر خصوصیات فیزیکی در ایج بررسی اثر پخش سنت

 منطقه میمند 

( پخش سیالب 3بر اساس نتایج جدول تجزیه واریانس )جدول  

بر تمامی صفات فیزیکی مورد مطالعه اثر معنی دار داشته و 

موجب اختالف معنی دار بین منطقه پخش سیالب و شاهد 

ها در )عدم پخش سیالب( گردید. نتایج مقایسه میانگین

طور کامل بیان شده است. به 12تا  1نمودارهای 

 های خاک در منطقه میمند شهر بابکجدول تجزیه واریانس اثر پخش سیالب بر برخی ویژگی -9جدول 

 میانگین مجموع مربعات

درجه  منابع تغییرات

 آزادی

درصد  درصد رس درصد شن

 سیلت

درصد  EC PH ازت کل

 اشباع

 P K ماده آلی

 403/51 166/0 222/2 656/11 023/0 005/0 222/2 222/1 381/2 211/1 2 بلوک ) تکرار(

 n.s 046/0 *176/59 *221/2 *014/7 *448/4182 022/0* 211/2* 282/11* 812/121* 111/213* 3 پخش سیالب

خطای 

 آزمایش

2 231/1 312/1 311/1 221/2 003/2 032/0 425/3 223/2 027/1 048/645 

 ٪1** معنی دار در سطح 

 ٪1دار در سطح * معنی 

n.s  معنی دار نیست 

 اثر پخش سیالب بر درصد شن خاک  -

براساس نتایج جدول تجزیه واریانس اثر پخش سیالب بر درصد 

(. نتایج مقایسه p≤5دار بود )شن نسبت به شاهد  معنی

ها حاکی از اثر مثبت پخش سیالب بر کاهش درصد میانگین

به شاهد بود.  شن بافت خاک در منطقه پخش سیالب نسبت

میزان درصد شن در منطقه ابتدایی پخش سیالب نسبت به دو 

تر بود. حداکثر میزان درصد شن به منطقه میانی و انتها بیش

درصد  به ترتیب در تیمارهای  1/21و  1/22، 1/21، 2/11میزان 

. دست آمدهشاهد، ابتدا، میانی و انتهای منطقه پخش سیالب ب

پخش سیالب در یک گروه آماری قرار منطقه میانی و انتهای 

 (. 1و نمودار   3گرفتند )جدول 
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 %(5دانکن ) مقایسه میانگین  اثر پخش سیالب بر درصد شن بافت خاک در منطقه میمند  -9نمودار 

 اثر پخش سیالب بر درصد رس خاک -

طبق نتایج جدول تجزیه واریانس اثر پخش سیالب بر درصد  

(.  نتایج مقایسه p≤5دار بود )رس نسبت به شاهد  معنی

ها حاکی از اثر مثبت پخش سیالب برافزایش درصد میانگین

رس بافت خاک در منطقه پخش سیالب نسبت به شاهد )عدم 

پخش سیالب( بود.  میزان درصد رس در منطقه ابتدایی پخش 

سیالب نسبت به منطقه میانی و انتهایی کمتر بود. حداکثر 

درصد به 23و  1/31،  2/31، 1/32ن میزان درصد رس به میزا

ترتیب در تیمارهای انتها،  میانی، ابتدایی منطقه پخش سیالب 

 (.1و نمودار 1دست آمد ) جدولهو شاهد ب

 

 %(5دانکن ) مقایسه میانگین اثر پخش سیالب بر درصد رس بافت خاک در منطقه میمند   -2نمودار 

 اثر پخش سیالب بر درصد سیلت خاک  -

ق نتایج جدول تجزیه واریانس اثر پخش سیالب بر درصد طب   

(.  نتایج p≤5دار بود ) سیلت بافت خاک نسبت به شاهد معنی

ها حاکی از اثر مثبت پخش سیالب برافزایش مقایسه میانگین

سیلت بافت خاک در منطقه پخش سیالب نسبت به  درصد

شاهد )عدم پخش سیالب( بود.  میزان درصد رس در منطقه 

تدایی پخش سیالب نسبت به منطقه میانی و انتهایی کمتر اب

 1/31،  3/38، 2/38بود. حداکثر میزان درصد سیلت به میزان 

درصد  به ترتیب در تیمارهای انتها، میانی، ابتدایی، 1/31و 

و  3دست آمد ) جدول همنطقه پخش سیالب و شاهد ب

  (.2نمودار
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 %(5دانکن ) الب بر درصد سیلت بافت خاک در منطقه میمند  مقایسه میانگین اثر پخش سی -9نمودار 

 اثر پخش سیالب بر درصد اشباع خاک 

طبق نتایج جدول تجزیه واریانس اثر پخش سیالب بر درصد 

 ها حاکی(.  نتایج مقایسه میانگینp≤5دار بود )اشباع خاک معنی

دار پخش سیالب بر درصد اشباع خاک بود. پخش از اثر معنی

ب  موجب کاهش درصد اسباع خاک گردید. درصد اشباع سیال

خاک در ابتدای منطقه طرح پخش سیالب  نسبت به مناطق 

تری نسبت به شاهد داشت. حداقل میانی و انتهایی کاهش بیش

درصد به  1/32و  1/21 ،/3/2، 22میزان اشباع خاک به میزان 

 ترتیب در ابتدا، میان، انتهای منطقه پخش سیالب و شاهد 

(.1و نمودار  3 بدست آمد ) جدول

 

 %(5دانکن) مقایسه میانگین  اثر  تیمار پخش سیالب بر درصد اشباع خاک پخش سیالب میمند  -2نمودار 

درصد )اثر پخش سیالب بر خصو صیات شیمیایی خاک  -

 در منطقه میمند( الکتریکی و اسیدیته اشباع ، هدایت

 ( خاک E C) اثر پخش سیالب بر هدایت الکتریکی -

هدایت  طبق نتایج جدول تجزیه واریانس اثر  پخش سیالب بر 

ا ه(.  نتایج مقایسه میانگینp≤5الکتریکی  خاک معنی دار بود) 

دار پخش سیالب بر هدایت الکتریکی خاک حاکی از اثر معنی

بود. پخش سیالب موجب افزایش هدایت الکتریکی خاک نسبت 

با نتیجه ابوطالبی و همکاران که این نتیجه  به شاهد گردید

  Rao و مخالف نتایج  ( در پخش سیالب کاشمر مطابقت1311)

. هدایت الکتریکی خاک در ابتدای ( است1112و همکاران)
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منطقه طرح پخش سیالب نسبت به مناطق میانی و انتهایی 

تری نسبت به شاهد داشت. حداکثر میزان هدایت افزایش کم

 183/2و  122/2، 112/2، 122/2الکتریکی خاک به میزان

به ترتیب در انتها، میان، ابتدای منطقه  مترسانتیمیکروموس بر 

 (.1و نمودار  3دست آمد )جدول هپخش سیالب و شاهد ب

 

 %(5دانکن)مقایسه میانگین  اثر  تیمار پخش سیالب بر هدایت الکتریکی  خاک پخش سیالب میمند   -5 نمودار

 سیدیته خاک اثر پخش سیالب بر ا -

بر اساس نتایج جدول تجزیه واریانس اثر پخش سیالب بر  

هر سه منطقه پخش سیالب و شاهد تفاوت  اسیدیته خاک در

نتایج نادری و همکاران  مخالف. این نتایج دار آماری نداشتمعنی

 (.3 )جدول باشدبم می سیالب پخش در (2222)

و  K ،P،Nخیزی خاک ) اثر پخش سیالب بر خصوصیات حاصل

O  C) منطقه میمند 

 اثر پخش سیالب بردرصد ماده آلی خاک -

طبق نتایج جدول تجزیه واریانس اثر پخش سیالب بر درصد 

ها (. نتایج مقایسه میانگینp≤5ماده آلی خاک معنی دار بود)

دار پخش سیالب بر ماده آلی خاک بود. پخش حاکی از اثر معنی

سبت به شاهد گردید. سیالب موجب افزایش ازت کل خاک ن

ماده آلی خاک در انتهای منطقه طرح پخش سیالب نسبت به 

مناطق میانی و ابتدایی افزایش بیشتری نسبت به شاهد داشت. 

 222/2، 223/2، 221/2حداکثر ماده آلی  کل خاک به میزان 

به ترتیب درانتها، میان، ابتدای منطقه پخش سیالب  221/2و 

و انتهای منطقه پخش سیالب از نظر و شاهد بدست آمد. میانه 

و  3 میزان ماده آلی در یک گروه آماری قرار گرفتند )جدول

 (.2نمودار 

 انباشت از حاکی شده، آبیاری های عرصه در آلی ی ماده افزایش

 سیالبی هایجریان یوسیله به شده حمل غذایی عناصر و مواد

 شگرانیپژوه یگرفته صورت مطالعات مطابق که طوری به است؛

 و برآبادی و (2223) همکاران و جوردن همچون

 و غذایی عناصر و مواد انتقال و جداسازی( 2212)همکاران

 دالیل ترینمهم از سیالب، پخش هایعرصه در ها آن ترسیب

 .است غذایی مواد افزایش
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 %(5دانکن )ماده آلی پخش سیالب میمند  مقایسه میانگین  اثر  تیمار پخش سیالب بر -6نمودار 

 اثر پخش سیالب بر فسفر خاک -

فسفر  طبق نتایج جدول تجزیه واریانس اثر پخش سیالب بر

ها حاکی از اثر (. نتایج مقایسه میانگینp≤5دار بود )خاک معنی

دار پخش سیالب بر فسفر خاک بود. پخش سیالب موجب معنی

افزایش فسفر خاک نسبت به شاهد گردید. فسفر خاک در 

منطقه طرح پخش سیالب نسبت به مناطق میانی و انتهای 

ابتدایی افزایش بیشتری نسبت به شاهد داشت. حداکثر میزان 

پی پی ام  به  2/11و  2/12، 1/13، 1/11فسفر خاک به میزان 

تر تیب درابتدا، میان، انتهای منطقه پخش سیالب و شاهد 

 نبدست آمد. منطقه ابتدایی و میانی پخش سیالب از نظر میزا

 (.1و نمودار  3 فسفر در یک گروه آماری قرار گرفتند ) جدول

 

 %(5دانکن) مقایسه میانگین  اثر  تیمار پخش سیالب برفسفر خاک پخش سیالب میمند  -6نمودار 

 اثر پخش سیالب بر پتاسیم خاک -

طبق نتایج جدول تجزیه واریانس اثر پخش سیالب بر پتاسیم 

ها حاکی از اثر ایج مقایسه میانگین(. نتp≤5دار بود )خاک معنی

 مطالعات طیمیزان پتاسیم خاک بود.  دار پخش سیالب برمعنی

 و   )2223 ( همکاران و جردن همچون کسانی یگرفته صورت

 باالیی انتقال و تحرک قابلیت پتاسیم عنصر ،) 1112 ( برانسون

 سیالب پخش هایعرصه خاک در نیز را آن افزایش که دارد

 های جریان ی وسیله به آن آسان انتقال قابلیت به توانمی

 .دانست مربوط سیالبی
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پخش سیالب  موجب افزایش پتاسیم خاک نسبت به شاهد 

که این افزایش در طول منطقه پخش سیالب طوریه گردید ب

متفاوت بود. میزان پتاسیم خاک در انتهای منطقه طرح پخش 

نسبت  زایش بیشتریسیالب نسبت به مناطق میانی و ابتدایی اف

، 1/381به شاهد داشت. حداکثر میزان پتاسیم خاک به میزان

پی پی ام  به ترتیب درابتدا، میان، انتهای  1/311و  1/311، 382

دست آمد منطقه انتهایی و همنطقه پخش سیالب و شاهد  ب

میانی پخش سیالب از نظر میزان پتاسیم در یک گروه اماری 

(.8نمودار  و 3 قرار گرفتند ) جدول

 

 %(5دانکن) مقایسه میانگین  اثر  تیمار پخش سیالب بر پتاسیم خاک پخش سیالب میمند  -3نمودار 

 اثر پخش سیالب برازت کل خاک -

ل ازت ک طبق نتایج جدول تجزیه واریانس اثر پخش سیالب بر

ها حاکی از اثر (. نتایج مقایسه میانگینp≤5دار بود )خاک معنی

میزان ازت کل خاک بود. پخش  خش سیالب بردار پمعنی

ه ب ،ازت کل خاک نسبت به شاهد گردید کاهشسیالب  موجب 

در طول منطقه پخش سیالب متفاوت بود.  کاهشکه این طوری

میزان ازت  خاک در انتهای منطقه طرح پخش سیالب نسبت 

بیشتری نسبت به شاهد  کاهشبه مناطق میانی و ابتدایی 

 (.1نمودار  و  3 داشت. ) جدول

 

 

 %(5دانکن) ازت کل  خاک پخش سیالب میمند  مقایسه میانگین  اثر  تیمار پخش سیالب بر -90نمودار 
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 نتیجه گیری

نتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس نشان دهنده اختالف       

های فیزیکی، شیمیایی و دار در سطح پنج درصد ویژگیمعنی

و شاهد بود. مقایسه خیزی خاک در منطقه پخش سیالب حاصل

ها نشان دهنده تفاوت معنی دار بین صفات فیزیکی میانگین

خاک )درصد شن، رس، سیلت(، صفات شیمایی )هدایت 

خیزی خاک )ماده آلی، فسفر، الکتریکی، درصد اشباع( و حاصل

طور هپتاسیم( بین منطقه شاهد و پخش سیالب مشاهده شد. ب

م از فیزیکی، شیمیایی و کلی در اغلب صفات مورد مطالعه اع

های مورد خیزی پخش سیالب موجب افزایش پارامترحاصل

( 1383داری )نتایج حاصل با گزارشات سررشته مطالعه گردید.

در پخش سیالب آبخوان آب باریک بم بر روی خصوصیات خاک 

( در عرصه 1381به ویژه حاصلخیزی خاک، جوادی و همکاران )

( 1311سان شمالی، مسلمی )پخش سیالب منطقه جاجرم خرا

بندی، نصرتی و هشت -در منطقه پخش سیالب تیغ سیاه

(  در عرصه پخش سیالب دشت ذهاب، استان 1311محمدی ) 

باشد. در تمامی گزارشات ذکر شده نتایج کرمانشاه هماهنگ می

دار میانگین درصد رس، سیلت، اشباع نشان دهنده افزایش معنی

تریکی، ازت کل، فسفر و پتاسیم خاک، کربن آلی، هدایت الک

دار درصد ماسه و اسیدیته در مناطق قابل جذب و کاهش معنی

دالیل متعددی  تحت اجرا نسبت به مناطق شاهد بوده است.

جهت اختالف بافت خاک )ویژگی فیزیکی( منطقه پخش 

سیالب و شاهد وجود دارد لیکن دلیل اصلی این امر حمل و 

سط سیالب و پخش شدن در انتقال امالح رس و سیلت تو

باشد. شدت و مدت سیل نقش بسزایی منطقه انجام عملیات می

در میزان و چگونگی مواد حمل شده از جمله شن، رس، و سیلت 

های سرچشمه و مسیر دارد. همچنین جنس ماده مادری )کوه

سیل( نیز نقش اساسی در آورد سالیانه ترکیبات رسوبی دارد. 

ایی مورد مطالعه از جمله مقدار های شیمدر خصوص ویژگی

ار دهدایت الکتریکی و اسیدیته نتایج نشان دهنده افزایش معنی

دو پارامتر ذکر شده در منطقه اجرای طرح نسبت به شاهد )عدم 

توان آهکی پخش سیالب( بود از دالیل مهم این اختالف می

بودن ساختار مواد مادری رسوبات حمل شده، وجود و حمل 

کربنات و غیره را ها از جمله سدیم، بیها و آنیوننبرخی کاتیو

نام برد که موجب تغییر در میزان اسیدیته و هدایت الکتریکی 

گردند. پخش سیالب خاک و بالطبع درصد اشباع خاک می

موجب افزایش عناصر غذایی ماکرو از جمله ازت، فسفر و پتاسیم 

 این افزایش و همچنین درصد ماده آلی خاک گردید. دلیل اصلی

های رسی خاک و انتقال عناصر غذایی چسبیده به حمل کلوئید

 باشد. در پایان چنیناین کلوئیدها به منطقه پخش سیالب می

توان نتیجه گرفت که پخش سیالب موجب افزایش خواص می

 شود.خیزی خاک میفیزیکی، شیمیایی و حاصل

 نابعم

 آذرخشی، م. نظری سامانی، ع.ا. و محمدی گلرنگ، ب. ابوطالبی،م.

نفوذ عمقی رسوب و اثرات آن بر خصوصیات فیزیکی و . 9916

نشریه . شیمیایی خاک در پخش سیالب کاشمر

 .925-922(:96)5هیدروژئومرفولوژی، 

 شیمیاییاثر پخش سیالب بر خصوصیات فیزیکو. 9916 اکبری، ع.

نامه کارشناسی ارشد پایان خاک در منطقه میمند شهر بابک.

آبخیزداری دانشگاه آزاد اسالمی واحد  -مهندسی منابع طبیعی

  صغحه 59علوم تحقیقات سیرجان، 

دستی اولیه مطالعات پخش سیالب میمند ، گزارش 9962بی نام ، 

شهر بابک، آرشیو گزارشات ادره کل منابع طبیعی و آبخیزاری 

 .23کرمان ، ص:

) ارزیابی اثرات پروژه های آبخیزداری اجرا شده . 9912. حسنی، ز

پایان نامه (. پخش سیالب تاسران استان همدان: مطالعه موردی

منابع طبیعی، دانشگاه کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشکده 

 .  یزد

 . 9916، پ. و غالمی ، م. محمد اسمعیلی ب. بهمنش ، ف. ، جلیلیان

 تأثیر تحت خاک خصوصیات و گیاهی پوشش تغییرات مقایسه

 و آب علوم دام. نشریه چرای و قرق سیالب، های پخشکاربری

 .21-29(:2)29طبیعی(،  منابع و کشاورزی فنون و )علوم خاک

. بررسی اثرات پخش 9931م.ر. محمودی میان آباد ،ا. جوادی،  

سیالب در تغییر برخی خصو صیات فیزیکی و شیمیایی خاک 

)مطالعه موردی : سیستم پخش سیالب جاجرم(. فصلنامه علوم 

 .92-9(:  9) 6و فنون منابع طبیعی، 

. اثرات طرح پخش سیالب بر نفوذ پذیری و 9939سررشته داری، ا. 

 .10-39: 62پژوهش و سازندگی  حاصلخیزی خاک،

 و شوری تغییرات بررسی. 9933سکوتی اسکوئی، ر. مهدیان، م.ح. 

پلدشت. نشریه  آبخوان بر سیالب اثر پخش در خاک قلیائیت

 .51-65: 35های آبخیزداری، پژوهش
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. اثرات پخش سیالب و 9919ف.  صادقی، ع.ر.  . بوستانی،پ ،عباسی

حوضچه های تغذیه مصنوعی بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی 

نشریه منابع آب خاک در حوضه آبخیز جونگان نورآباد ممسنی. 

 .999-929 (:2)2و توسعه، 

بررسی  .9916م. ،محمدی ، م.ر. و ده م. ،نهتانی ص.عسکری دهنو، 

اثرات آبگیری موقت بستر تاالب هامون بر خصوصیات فیزیکی 

. نشریه و شیمیایی خاک )مطالعه موردی هامون هیرمند

 .25-55(:2)3مهندسی آبیاری و آب ایران،

تأثیر پخش سیالب بر برخی . 9919عیسی زاده رازلیقی، ح. 

داری در ایستگاه آبخوان: ی موردیمطالعه)های خاک ویژگی

پایان نامه کارشناسی ارشد علوم  (.پلدشت، آذربایجان غربی

 صفحه 992فیزیک و حفاظت خاک دانشگاه تبریز.  -خاک

.ر.  ملکی نژاد،ح.  اختصاصی،م.ر.  برخورداری،ج. فاضل پورعقدایی،م

ارزیابی تاثیر پروژه های پخش سیالب بر  .9915زارع چاهوکی،ا. 

مرتع و آبخیزداری )منابع  ویژگی های خاک در استان یزد. نشریه

 .116-139 ;(2) 61طبیعی ایران( ، 

بررسی اثرات پخش سیالب بر منابع آب زیرزمینی  .9912مسلمی،ح.

)استان هرمزگان(، پایان نامه کارشناسی ارشد  هشتبندیدشت 

آبخیزداری دانشگاه آزاد اسالمی واحد  -مهندسی منابع طبیعی

 صغحه. 11علوم تحقیقات سیرجان، 

. اثرات طرح پخش سیالب بر برخی از خصوصیات 9916ح.  ی،مسلم

فیزیکوشیمیایی و حاصلخیزی خاک، مطالعه موردی: پخش 

 مجله. هرمزگان استان در تبندیهش –سیاهسیالب تیغ

 .69-30(: 9) 90 آبخیز، مدیریت و مهندسی

 سامانه در رسوبگذاری روند تعیین. 9915معظمی، م. ذرتی پور، ا. 

 ای. نشریهماهواره تصاویر تغییرات پایش روش به سیالب پخش

 .299-222(:2)29خاک،  و آب حفاظت های پژوهش

پخش سیالب بر ویژگیهای اثرات . 9915. محمدی، ز. نصرتی، ک

خاک و خصوصیات فیزیکی مخروط افکنه دشت ذهاب، استان 

 .32-65(: 26) 6های دانش زمین، مجله پژوهش. کرمانشاه
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