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چکیده
از ویژگیهای اقلیمی مناطق خشک و نیمه خشک ،کمبود بارش از یک سو و رگبارهای شدید از سوی دیگر است ،این حالت در
اکثر مواقع به وقوع سیالبهای شدیدی منجر می شود .بنابراین ا ستفاده از منابع آب سیالب میتواند بهعنوان راهکاری برای این
مناطق باشد .ولی در زمان استفاده از آب رسوبات موجود در سیالبها موجب تغییر ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک می شوند.
در این تحقیق تأثیر پخش سیالب بر ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک پس از گذ شت  11سال از احداث آن در ای ستگاه پخش
سیالب بررسی شد .ایستگاه پخش سیالب میمند در  212کیلومتری کرمان قرار گرفته و از  23کانال پخش تشکیل شده است .با
توجه به تعداد کانالهای پخش سیالب نمونهبرداری خاک از سه ق سمت منطقه پخش سیالب (ابتدا ،و سط و انتهای پخش سیالب)
هر منطقه یک کانال و هر کانال سههه نمونه بهطور تصههادفی از عمق صههفر تا  32سههانتیمتری گرفته شههد .تجزیه تحلیل و مقایسههه
میانگینها با ا ستفاده از آزمون دانکن انجام شد .تحلیل آماری دادهها ،بیانگر افزایش معنیدار ( )p≤5در صد رس ،سیلت ،هدایت
الکتریکی ،ف سفر و پتا سیم و کاهش معنیدار ( )p≤5در صد شن و در صد اشباع میبا شد .میزان ا سیدیته در منطقه پخش سیالب و
شاهد تفاوت معنیداری نداشت.
واژههای کلیدی :آزمون دانکن ،پخش سیالب ،میمند -شهر بابک ،منطقه شاهد ،ویژگیهای خاک ،نمونهبرداری.

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

مقدمه
در مناطق خشک و نیمه خشک که ریزشهای جوی ضمن

بیش ترین کاربرد را یافته است (معظمی و ذرتی پور،

.)1311

ناچیز بودن از پراکنش نامناسب برخوردارهستند بهرهبرداری

مدیریت صحیح منابع آب مهمترین روشی است که از طریق آن

ازسیالبها کلید حل مسائل کم آبی قلمداد میشود در این

آثار منفی و رو به افزایش کمآبی کاهش مییابد و از بین

مناطق بهدلیل بهرهبرداری بیرویه از منابع آب زیرزمینی ،همراه

روشهای مدیریت منابع آب ،پخش سیالب بر روی اراضی

با عدم جایگزینی طبیعی آب برداشت شده ،باعث شده است که

کمشیب ،گام بسیار مهمی است که ا ین امر عالوه بر اینکه

مبحث کارآمد پخش سیالب و آبخوانداری دارای اهمیت

تغذیه سفرههای آب زیرزمینی را بههمراه دارد ،موجب بهبود

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

شرایط زیست محیطی ،اکولوژیکی ،خاک ،اقتصادی  -اجتماعی

روشهای مختلف تغذیه مصنوعی ،نفوذ سطحی به شکل پخش

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

ساختمان خاک شود .این موضوع تا زمان مشخصی ادامه یافته

پخش سیالب بر آبخوان در عرصههای مختلف کشور میباشد.

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

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

اسکوئی و مهدیان .)1388 ،بنابراین نتایج حاصل از

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

پخشسیالب در نقاط مختلف متفاوت بوده و ضرورت دارد میزان

اراضی مجاور به وسیله عملیات مکانیکی پخش میشود بهنحوی

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

که بتواند در بهبود زراعت و پوشش گیاهی و تغذیه آبخوانها

نتایج بررسیهای به عمل آمده روش مناسبی در جهت افزایش

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

بهرهوری این طرحها ارائه شود .با توجه به پراکنش و گستردگی

مناطقی که جریان آبهای هرز و سطحی مصادف با فصل رویش

مناطق مناسب احداث سامانههای بهرهبرداری از سیالب و

گیاهان منطقه باشد بهترین نتیجه حاصل خواهد شد (مسلمی،

گوناگونی پارامترهای اصلی مؤثر در طراحی و اجرای آنها،

 .)1311پخش سیالب یکی از مهمترین اقدامات حفاظت و

ارزیابی عملکرد اجزای سامانههای احداث شده در مناطق

اصالح خاک است که نه تنها مانع هدر رفت سیالب میشود،

مختلف کشور را جهت دستیابی به الگوهای بهینه ضروری

بلکه باعث افزایش نفوذ آب ،افزایش باروری خاک ،کاهش

مینماید .در خصوص بررسی تأثیر پروژههای پخش سیالب بر

خسارات ناشی از سیل ،احیای مراتع و به مبارزه با بیابانزایی

ویژگیهای خاک مطالعات مختلفی صورت گرفته است .نتایج

کمک میکند ( .)Dahmardeh Ghaleno et al.2013اجرای

عیسیزاده رازلیقی ( )1311در پخش سیالب پلدشت نشان داد

طرحهای پخش سیالب افزون بر حل بخش عظیمی از مسائل

که پخش سیالب همهی ویژگیهای اندازهگیری شدهی خاک را

ناشی از جاری شدن سیالبها و هدر رفت آنها میتواند

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

راهکارهای زیر بنایی برای حل مسائل مهمی چون گسترش

حسنی ( )1312در پخش سیالب تاسران همدان نشان داد که

بیابانها ،تخریب مراتع ،تغذیه آبخوانها ،توسعه منابع آبی و

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

توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده و کشاورزی شود به

صورت معنیداری افزایش و درصد شن و سنگریزه کاهش یافته

طوری که از این طریق امکان حل مسائل اجتماعی و اقتصادی

است و همچنین اجرای پخش سیالب منجر به افزایش معنیدار

ذیربط در کشور نیز فراهم شود (مسلمی .)1311 ،در حال

سدیم ،پتاسیم و هدایت الکتریکی خاک شده است که باعث

حاضر در بسیاری از نقاط ایران ،طرحهای بهرهوری از سیالب و

افزایش شوری (هرچند این افزایش معنیدار نبود) میشود.

تغذیه آبخوانها به مرحله اجرا یا بهرهبرداری در آمده است .در

نتایج پژوهش عباسی و همکاران ( )1313در پخش سیالب

این طرحها ،ورود حجم زیادی از سیالب حاوی بار معلق فراوان

حوضه آبخیز جونگان نورآباد ممسنی نشان میدهد تاثیر اجرای

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

پخش سیالب بر خصوصیات فیزیکی خاک بیشتر از ویژگیهای

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

شیمیایی آن بوده ،بهطوریکه باعث بهبود ساختمان خاک شده

سیالبهای نفوذی در آبرفتها بهمرور زمان سبب تغییراتی در

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

خصوصیات خاک میشود .لذا به نظر میرسد با گذشت زمان

معدنی خاک افزایش یافته ولی این تغییرات چشمگیر نبوده

این طرحها کارایی خود را از دست بدهند و از سوی دیگر ،در

است .نتایج تحقیقی در پخش سیالب پلدشت نشان داد که

خاکهای با حاصلخیزی کمتر و بافت درشت ،رس موجود در

پخش سیالب موجب افزایش عناصر غذایی اصلی خاک شده که

سیالب ممکن است سبب افزایش حاصلخیزی خاک و بهبود

به تبع آن امکان کاهش کاربرد کود بهوجود آمده است ( Sokouti
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 .)Oskoee et al.,2015سیانت الئورنت و همکاران ( )2212تاثیر

تیمارهای مورد مطالعه نشان نداده است .نتایج پژوهش ابوطالبی

سههیالب را بر غلظت کربن آلی رسههوباتهای طبیعی پخش

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

سیالب ،با استفاده از مدل رقومی ارتفاع آبرفتی بررسی کردند؛

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

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

سانتیمتری خاک تفاوت معنیداری در سطح پنچ درصد بین

سیل گیر بهطور قابل توجهی نسبت به مناطق بدون سیل،

کانالهای عرصهی پخش و شاهد نداشت .مقدار  pHدر عرصهی

اسههت.

پخش نسبت به عرصهی شاهد افزایش معنیدار و مقدار ،EC

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

بیکربنات ،کلر ،سولفات و سدیم کاهش معنیدار در سطح ِیک

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

درصد داشت .بدین ترتیب منابع علمی موجود نشاندهنده اثرات

خاک در کالنتان مالزی پرداختند؛ یافته های این پژوهش نشان

مثبت و منفی پخش سیالب بر منابع خاکی است ،بنابراین

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

استفاده از سیالبها در مناطق مختلف مستلزم شناخت کامل

دست ،افزایش و درمقابل اسیدیته ی آبرفت های انباشت شده

از چگونگی این اثرات است .با توجه به اینکه از زمان اجرای

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

پخش سیالب میمند شهر تاکنون هیچگونه پژوهشی صورت

است.

نگرفته است .در این پژوهش ،اثرات پخش سیالب بر برخی از

نتایج پژوهش فاضلپور و همکاران ( )1311در ارزیابی تاثیر

تغییرات فیزیکی و شیمیایی در عرصههای پخش سیالب در

پروژههای پخش سیالب بر ویژگیهای خاک در استان یزد،

آبخوان میمند واقع در استان کرمان بعد از گذشت پانزده سال

نشان داد که خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در عرصه

از تأسیس آن مورد ارزیابی قرار گرفت.

بهدلیل فرسایش و آبشههویی سطح خاک کاهش یافته

همانند نیتروژن و کربن نیز در نقاط مختلف ،متغیر بوده

پخش سیالب بافق با شاهد تفاوت معنیداری نداشته است .در

مواد و روشها

هرات در برخی پارامترها نظیر هدایت الکتریکی ،واکنش اشباع

منطقه مورد مطالعه

خاک ،کلسیم و پتاسیم در عمقهای محدودی تفاوت معنیداری
داشته ،ولی در مهریز در بیشتر پارامترهای شیمیایی مورد

ایستگاه آبخوانداری میمند در خاتون آباد ،شهر بابک و به

بررسی تفاوت معنیدار و روند کاهشی داشته است .نتایج

فاصله  212کیلومتری از مرکز استان (در محدوده

پژوهش عسکری دهنو و همکاران ( )1312نشاندهندهی

 311121112و  )3331181123 m Nواقع شده است (شکل .)1

افزایش معنیدار مقدار ماده آلی ،فسفر کل ،کلسیم و منیزیم ،و

مساحت کل ایستگاه میباشد .حوزه آبخیز میمند شامل سه

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

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

جذب سدیمی ،هدایت الکتریکی در عرصهی آبگیری ،در سطح

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

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

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

بررسی پخش سیالب بر خواص خاک نتیجه گرفتند که پخش

پخش سیالب میمند در حاشیه کویر لوت و روی مخروط افکنه

سیالب باعث افزایش معنیدار درصد شن و ازت کل و کاهش

حاصل از واریزههای ارتفاعات حدفاصل شهرستان رفسنجان و

معنیدار درصد سیلت و پتاسیم نسبت به تیمار شاهد شده و

شهر بابک و در  22کیلومتری دهانه خروجی حوزه خاتون آباد

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

در سال  1382توسط اداره کل منابع طبیعی استان و آبخیزداری

الکتریکی و فسفر خاک هیچگونه اختالف معنیداری را در

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

متر میباشد (اکبری .)1311 ،بر اساس اطالعات ایستگاه

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

هواشناسی سینوپتیک شهر بابک ،آب و هوای آبادی میمند از

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

نوع معتدل کوهستانی بوده و دارای زمستانهای سرد همراه با

ثانیه ،متوسط آورد سالیانه سیالب 8/11 ×122متر مکعب

بارندگی و تابستانهای نسبتاً معتدل است ،متوسط بارش 122

میباشد .تعداد کانالهای پخش  23کانال با فاصله تقریبی بین

میلیمتر در سال میباشد که بیشترین بارش در فصل زمستان

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

است.

شکل  -9موقیت نمایی کلی از طرح پخش سیالب میمند

شکل  -2وضعیت کلی حوزه پخش سیالب آبخیز میمند
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جهت بررسی و جمع آوری نمونه خاک با توجه به فاصله1122

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

متری کانال ورودی تا آخرین کانال ،محدوه پخش سیالب به

(نه نمونه خاک منطقه پخش سیالب) منطقه ابتدا ،وسط و

سه قسمت تقسیم شد .در هر قسمت  1122متری ،بطور تقریبی

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

 8کانال وجود داشت .لذا جهت نمونهگیری سه نوار از سه منطقه

نمونه خاک منطقه شاهد برداشت و به آزمایشگاه خاکشناسی

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

ارسال شدند (خاکها قبل از انجام آنالیزها ،به مدت  18ساعت

نوار اول ،منطقه ابتدایی یعنی پشتههای نزدیک به ورودی (از 8

روی ورقههای پالستیکی در هوای آزاد در سایه قرار داده شد و

کانال اولیه ورودی کانال شماره  ،)1نوار دوم ،پشتههای واقع در

کامال خشک گردیده و از الک  2میلیمتری عبور داده شدهاند).

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

پس از جمعآوری دادهها و ثبت اطالعات تجزیه و تحلیل آماری

دورتری از منطقه ورود آب به عرصه پخش سیالب یعنی منطقه

طرح به کمک نرمافزار آماری  MSTA_Cو مقایسه میانگینها

انتهایی را در بر میگیرد (کانال 22شماره) .منطقهای در

با آزمون چند دامنه دانکن انجام و گرافها در  Excelترسیم

نزدیکی منطقه پخش سیالب که عملیات پخش سیالب در آن

گردید.

صورت نگرفته ،به عنوان منطقه شاهد در نظر گرفته

نتایج و بحث

شد)نمونهبرداری از منطقه شاهد از نقاطی که دارای تجانس از

نتایج آزمایشات روی نمونه های خاک در سه قسمت منطقه
پخش سیالب (ابتدا ،وسط و انتهاء) و منطقه شاهد در جداول
 1و  2آورد شده است.

نظر تیپ خاک و زمین شناختی و نوع کاربری با منطقه آبگیری
شدهدارند ،انجام گرفت) .در هر کدام از این سه نوار انتخاب شده

جدول  -9نتایج آنالیز نمونه خاک در منطقه شاهد
ردیف

نمونه خاک 1

نمونه خاک 2

نمونه خاک 3

میانگین نمونهها

درصد شن

13/1

11/2

11/1

11/2

درصد رس

21/1

23/1

23/1

23

درصد سیلت

31/1

28/1

32/8

31/1

درصدماده آلی

2/111

2/212

2/112

2/222

شوری(میکروموس بر
سانتیممتر)

2/231

2/112

2/111

2/183

اسیدیته

1/1

1/8

1/1

1/1

ازت کل (درصد)

2/2221

2/2212

2/2221

2/2228

اشباع (درصد)

38/2

32/1

31

32/1

)P (Ppm

11/1

12/2

11/2

11/2

)K (Ppm

211

211

322

311/1
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جدول  -2نتایج آنالیز نمونه خاک در منطقه پخش سیالب
ابتدای منطقه پخش سیالب

ردیف

انتهای منطقه پخش سیالب

وسط منطقه پخش سیالب

نمونه 1

نمونه2

نمونه 3

میانگین

نمونه 1

نمونه 2

نمونه3

میانگین

نمونه1

نمونه2

نمونه3

میانگین

درصد شن

21/1

21/2

32/1

21/1

22/1

21/2

21/1

22/1

21/8

21/31

21/1

22/6

درصد رس

31/1

32/8

31/1

31/1

33/1

31/1

32/3

31/2

32/1

31/1

31/1

96/5

درصد سیلت

31/1

13/2

31/8

31/1

31/2

31/1

12

38/3

31/2

11/2

38/1

93/6

درصد ماده آلی

2/21

2/21

2/21

2/23

2/28

2/22

2/211

2/223

2/222

2/211

2/211

0/265

(Ecمیکروموس)

2/282

2/112

2/231

2/122

2/283

2/182

2/112

2/131

2/111

2/818

2/281

0/666

PH

1/1

1/8

1/8

1/2

8/1

1/8

1/1

1/1

1/1

8

1/2

6/ 3

درصد اشباع

22/1

22/1

28/1

22

21/8

28/2

21/8

28/1

3/28

2/21

32/1

21/5

درصد ازت کل

2/2221

/2212

2/2221

2/2222

2/2112

2/2112

/2182

2/2111

2/2122

/2112

/2112

0/0926

)P (Ppm

12/8

12/1

11/3

12/2

13/1

12/8

13/1

1/13

13/1

11/1

12/3

9/95

)K (Ppm

312

312

312

311/1

322

121

321

382

128

312

318/2

935/2

موجب اختالف معنی دار بین منطقه پخش سیالب و شاهد
(عدم پخش سیالب) گردید .نتایج مقایسه میانگینها در
نمودارهای  1تا  12بهطور کامل بیان شده است.

نتایج بررسی اثر پخش سیالب بر خصوصیات فیزیکی در
منطقه میمند

بر اساس نتایج جدول تجزیه واریانس (جدول  )3پخش سیالب
بر تمامی صفات فیزیکی مورد مطالعه اثر معنی دار داشته و

جدول  -9جدول تجزیه واریانس اثر پخش سیالب بر برخی ویژگیهای خاک در منطقه میمند شهر بابک
میانگین مجموع مربعات
منابع تغییرات

درجه
آزادی
2

1/211

پخش سیالب

3

*213/111

خطای

2

1/231

بلوک ( تکرار)

ازت کل

EC

PH

0/005

0/023

درصد
اشباع
11/656

2/222

*0/022

0/046 n.s

*59/176

*2/221

2/003

0/032

3/425

2/223

درصد شن

درصد رس
2/381

درصد
سیلت
1/222

2/222

*121/812

*11/282

*2/211

1/312

1/311

2/221

ماده آلی

P

K

0/166

51/403

*7/014

*4182/448

1/027

645/048

آزمایش
** معنی دار در سطح ٪1
* معنی دار در سطح ٪1
 n.sمعنی دار نیست

منطقه میانی و انتها بیشتر بود .حداکثر میزان درصد شن به
میزان  22/1 ،21/1 ،11/2و  21/1درصد به ترتیب در تیمارهای
شاهد ،ابتدا ،میانی و انتهای منطقه پخش سیالب بهدست آمد.
منطقه میانی و انتهای پخش سیالب در یک گروه آماری قرار
گرفتند (جدول  3و نمودار .)1

 -اثر پخش سیالب بر درصد شن خاک

براساس نتایج جدول تجزیه واریانس اثر پخش سیالب بر درصد
شن نسبت به شاهد معنیدار بود ( .)p≤5نتایج مقایسه
میانگینها حاکی از اثر مثبت پخش سیالب بر کاهش درصد
شن بافت خاک در منطقه پخش سیالب نسبت به شاهد بود.
میزان درصد شن در منطقه ابتدایی پخش سیالب نسبت به دو
78

هیدروژئولوژی ،سال پنجم ،شماره ،2زمستان 9911
Hydrogeology, Volume 5, No. 2, Winter 2021

َa

50
45
40

25
20
15

شن( درصد)

b

b

c

35
30

10

5
0

انتهاء

میانی

تیمار

ابتدا

شاهد

نمودار  -9مقایسه میانگین اثر پخش سیالب بر درصد شن بافت خاک در منطقه میمند ( دانکن )%5

پخش سیالب) بود .میزان درصد رس در منطقه ابتدایی پخش
سیالب نسبت به منطقه میانی و انتهایی کمتر بود .حداکثر
میزان درصد رس به میزان  31/1 ، 31/2 ،32/1و 23درصد به
ترتیب در تیمارهای انتها ،میانی ،ابتدایی منطقه پخش سیالب
و شاهد بهدست آمد ( جدول1و نمودار .)1

 -اثر پخش سیالب بر درصد رس خاک

طبق نتایج جدول تجزیه واریانس اثر پخش سیالب بر درصد
رس نسبت به شاهد معنیدار بود ( .)p≤5نتایج مقایسه
میانگینها حاکی از اثر مثبت پخش سیالب برافزایش درصد
رس بافت خاک در منطقه پخش سیالب نسبت به شاهد (عدم
a

40

b

c

35
30

d

20
15
10

رس ( درصد)

25

5
0

انتها

میانی

تیمار

ابتدا

شاهد

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

ابتدایی پخش سیالب نسبت به منطقه میانی و انتهایی کمتر
بود .حداکثر میزان درصد سیلت به میزان 31/1 ، 38/3 ،38/2
و 31/1درصد به ترتیب در تیمارهای انتها ،میانی ،ابتدایی،
منطقه پخش سیالب و شاهد بهدست آمد ( جدول  3و
نمودار.)2

 -اثر پخش سیالب بر درصد سیلت خاک

طبق نتایج جدول تجزیه واریانس اثر پخش سیالب بر درصد
سیلت بافت خاک نسبت به شاهد معنیدار بود (  .)p≤5نتایج
مقایسه میانگینها حاکی از اثر مثبت پخش سیالب برافزایش
درصد سیلت بافت خاک در منطقه پخش سیالب نسبت به
شاهد (عدم پخش سیالب) بود .میزان درصد رس در منطقه
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a

45

a

b

40

c

35
30

سیلت ( درصد)

25
20
15
10
5
0

میانی

انتها

ابتدا

تیمار

شاهد

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

خاک در ابتدای منطقه طرح پخش سیالب نسبت به مناطق
میانی و انتهایی کاهش بیشتری نسبت به شاهد داشت .حداقل
میزان اشباع خاک به میزان  21/1 ،/2/3 ،22و  32/1درصد به
ترتیب در ابتدا ،میان ،انتهای منطقه پخش سیالب و شاهد
بدست آمد ( جدول  3و نمودار .)1

اثر پخش سیالب بر درصد اشباع خاک

طبق نتایج جدول تجزیه واریانس اثر پخش سیالب بر درصد
اشباع خاک معنیدار بود ( .)p≤5نتایج مقایسه میانگینها حاکی
از اثر معنیدار پخش سیالب بر درصد اشباع خاک بود .پخش
سیالب موجب کاهش درصد اسباع خاک گردید .درصد اشباع

a

40
35

d

c

30

b

20
15
10

اشباع ( درصد)

25

5
0

انتها

ابتدا

میانه

شاهد

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

حاکی از اثر معنیدار پخش سیالب بر هدایت الکتریکی خاک
بود .پخش سیالب موجب افزایش هدایت الکتریکی خاک نسبت
به شاهد گردید که این نتیجه با نتیجه ابوطالبی و همکاران
( )1311در پخش سیالب کاشمر مطابقت و مخالف نتایج Rao
و همکاران( )1112است .هدایت الکتریکی خاک در ابتدای

 اثر پخش سیالب بر خصو صیات شیمیایی خاک (درصداشباع  ،هدایت الکتریکی و اسیدیته) در منطقه میمند
 -اثر پخش سیالب بر هدایت الکتریکی (  )E Cخاک

طبق نتایج جدول تجزیه واریانس اثر پخش سیالب بر هدایت
الکتریکی خاک معنی دار بود(  .)p≤5نتایج مقایسه میانگینها
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میکروموس بر سانتیمتر به ترتیب در انتها ،میان ،ابتدای منطقه
پخش سیالب و شاهد بهدست آمد (جدول  3و نمودار .)1

منطقه طرح پخش سیالب نسبت به مناطق میانی و انتهایی
افزایش کم تری نسبت به شاهد داشت .حداکثر میزان هدایت
الکتریکی خاک به میزان 2/122، 2/112 ،2/122و 2/183

0.9

a

b

b

میانه

ابتدا

0.8

c

0.7
0.6
0.5

0.3
0.2
0.1

)ُEC( Mm/dc

0.4

0

انتها

شاهد

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

مناطق میانی و ابتدایی افزایش بیشتری نسبت به شاهد داشت.
حداکثر ماده آلی کل خاک به میزان 2/222، 2/223 ،2/221
و  2/221به ترتیب درانتها ،میان ،ابتدای منطقه پخش سیالب
و شاهد بدست آمد .میانه و انتهای منطقه پخش سیالب از نظر
میزان ماده آلی در یک گروه آماری قرار گرفتند (جدول  3و
نمودار .)2
افزایش ماده ی آلی در عرصه های آبیاری شده ،حاکی از انباشت
مواد و عناصر غذایی حمل شده به وسیلهی جریانهای سیالبی
است؛ به طوری که مطابق مطالعات صورت گرفتهی پژوهشگرانی
همچون جوردن و همکاران ( )2223و برآبادی و
همکاران( )2212جداسازی و انتقال مواد و عناصر غذایی و
ترسیب آن ها در عرصههای پخش سیالب ،از مهمترین دالیل
افزایش مواد غذایی است.

 -اثر پخش سیالب بر اسیدیته خاک

بر اساس نتایج جدول تجزیه واریانس اثر پخش سیالب بر
اسیدیته خاک در هر سه منطقه پخش سیالب و شاهد تفاوت
معنیدار آماری نداشت .این نتایج مخالف نتایج نادری و همکاران
( )2222در پخش سیالب بم میباشد (جدول .)3
اثر پخش سیالب بر خصوصیات حاصلخیزی خاک (  N،P، Kو
 )O Cمنطقه میمند
 -اثر پخش سیالب بردرصد ماده آلی خاک

طبق نتایج جدول تجزیه واریانس اثر پخش سیالب بر درصد
ماده آلی خاک معنی دار بود( .)p≤5نتایج مقایسه میانگینها
حاکی از اثر معنیدار پخش سیالب بر ماده آلی خاک بود .پخش
سیالب موجب افزایش ازت کل خاک نسبت به شاهد گردید.
ماده آلی خاک در انتهای منطقه طرح پخش سیالب نسبت به
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a

a

انتها

میانه

0.3
0.25

b

c
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0.1

)OC(%

0.15

0.05
0

ابتدا

تیمار

شاهد

نمودار  -6مقایسه میانگین اثر تیمار پخش سیالب بر ماده آلی پخش سیالب میمند ( دانکن)%5

انتهای منطقه طرح پخش سیالب نسبت به مناطق میانی و
ابتدایی افزایش بیشتری نسبت به شاهد داشت .حداکثر میزان
فسفر خاک به میزان  12/2 ،13/1 ،11/1و  11/2پی پی ام به
تر تیب درابتدا ،میان ،انتهای منطقه پخش سیالب و شاهد
بدست آمد .منطقه ابتدایی و میانی پخش سیالب از نظر میزان
فسفر در یک گروه آماری قرار گرفتند ( جدول  3و نمودار .)1

 اثر پخش سیالب بر فسفر خاکطبق نتایج جدول تجزیه واریانس اثر پخش سیالب بر فسفر
خاک معنیدار بود ( .)p≤5نتایج مقایسه میانگینها حاکی از اثر
معنیدار پخش سیالب بر فسفر خاک بود .پخش سیالب موجب
افزایش فسفر خاک نسبت به شاهد گردید .فسفر خاک در
a

16

b

14

ابتدا

شاهد

12
10
8
6

)P(ppm

b

c

4
2
0

انتها

میانه

تیمار

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

صورت گرفتهی کسانی همچون جردن و همکاران )  ( 2223و
برانسون )  ، (1112عنصر پتاسیم قابلیت تحرک و انتقال باالیی
دارد که افزایش آن را نیز در خاک عرصههای پخش سیالب
میتوان به قابلیت انتقال آسان آن به وسیله ی جریان های
سیالبی مربوط دانست.

 اثر پخش سیالب بر پتاسیم خاکطبق نتایج جدول تجزیه واریانس اثر پخش سیالب بر پتاسیم
خاک معنیدار بود ( .)p≤5نتایج مقایسه میانگینها حاکی از اثر
معنیدار پخش سیالب بر میزان پتاسیم خاک بود .طی مطالعات
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 311/1 ،382و  311/1پی پی ام به ترتیب درابتدا ،میان ،انتهای
منطقه پخش سیالب و شاهد بهدست آمد منطقه انتهایی و
میانی پخش سیالب از نظر میزان پتاسیم در یک گروه اماری
قرار گرفتند ( جدول  3و نمودار .)8

پخش سیالب موجب افزایش پتاسیم خاک نسبت به شاهد
گردید به طوریکه این افزایش در طول منطقه پخش سیالب
متفاوت بود .میزان پتاسیم خاک در انتهای منطقه طرح پخش
سیالب نسبت به مناطق میانی و ابتدایی افزایش بیشتری نسبت
به شاهد داشت .حداکثر میزان پتاسیم خاک به میزان،381/1
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نمودار  -3مقایسه میانگین اثر تیمار پخش سیالب بر پتاسیم خاک پخش سیالب میمند ( دانکن)%5

طوریکه این کاهش در طول منطقه پخش سیالب متفاوت بود.
میزان ازت خاک در انتهای منطقه طرح پخش سیالب نسبت
به مناطق میانی و ابتدایی کاهش بیشتری نسبت به شاهد
داشت ( .جدول  3و نمودار .)1

 اثر پخش سیالب برازت کل خاکطبق نتایج جدول تجزیه واریانس اثر پخش سیالب بر ازت کل
خاک معنیدار بود ( .)p≤5نتایج مقایسه میانگینها حاکی از اثر
معنیدار پخش سیالب بر میزان ازت کل خاک بود .پخش
سیالب موجب کاهش ازت کل خاک نسبت به شاهد گردید ،به
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موجب افزایش عناصر غذایی ماکرو از جمله ازت ،فسفر و پتاسیم
و همچنین درصد ماده آلی خاک گردید .دلیل اصلی این افزایش
حمل کلوئیدهای رسی خاک و انتقال عناصر غذایی چسبیده به
این کلوئیدها به منطقه پخش سیالب میباشد .در پایان چنین
میتوان نتیجه گرفت که پخش سیالب موجب افزایش خواص
فیزیکی ،شیمیایی و حاصلخیزی خاک میشود.
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