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 شیمیایی ی وخصوصیات فیزیک رباثرات پخش سیالب سی برر
   عرصه پخش سیالب جاجرم خراسانخاك

  
   استادیار مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی خراسان رضوي، 1آور عبدالصالح رنگ

  مربی مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی خراسان رضوي، غالمعلی گزانچیان
  ت کشاورزي و منابع طبیعی خراسان رضويمربی مرکز تحقیقا، حسن انگشتري

  مربی مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی خراسان رضوي، رضا غفوریان
  

   06/07/1388:                            پذیرش مقاله10/03/1388: دریافت مقاله
  

  چکیده
م و خـشک، باعـث تغییراتـی در     اراضی سنگالخی و درشت دانـه منـاطق گـر    روي ربها  گذاري مواد معلق سیالب   رسوب

 ی وخش سیالب بر خصوصیات فیزیکـ پ بررسی اثر    منظور به .شودها می خیزي آن   عمق و حاصل   افزایشبافت، ساختمان،   
اي بـا شـیب   در مخـروط افکنـه    عرصـه    این. دش انتخاب   خراسان در استان    شیمیایی خاك، عرصه پخش سیالب جاجرم     

اقلـیم آن  اسـت و   شـده  متـر بـرآورد    میلـی 3/146  آن متوسط بارندگی ساالنه،قرار گرفته  تا یک در صد%75/0عمومی  
شـبکه، هفـت    ر سـه نـوار اولیـه   د،  عرصـه  گیـري  قبل از سیالب   1378 تا   1374هاي  در سال . استخشک   خشک تا فرا  
  الیـه شـخم در   حـدود ضـخامت    (متـري  عمق صفر تـا سـی سـانتی     وA  ،Cهاي قابل تشخیصاز افق. شدپروفیل حفر 

پس از سه نوبت .  شددر آزمایشگاه تعیینموثر در خصوصیات خاك    عوامل تکمی .دشبرداري   نمونه )هاي سیالبی زراعت
هر یک از در  هاآزمایشي حاصل از ها داده. دش تکرار هاآزمایشها انجام و    برداري مجدد از همان مکان    گیري، نمونه سیل
 و مقایسه تاثیر کلـی  t بر اساس آزمون  تلف، قبل و بعد از پخش سیالب      مقایسه عوامل مخ  ، براي   ها و نوارهاي پخش   افق

 پخـش سـیالب بـر روي     کـه  ها نشان دادتجزیه واریانس نمونه. دش تحلیلصورت اسپلیت بلوك با سه تکرار    ه  سیالب ب 
دیم و  کلسیم، منیزیم، کلـر، سـدیم، نـسبت جـذب سـ      و)p› %5( در سطح   کربناتآلی، بی  نسبت شن، رس، مقدار مواد    

 . وجـود داشـت  دارياختالف معنـی هاي قبل و بعد از پخش سیالب بین نمونهمؤثر و ) p› %1( در سطح    الکتریکیهدایت
و الیه شخم، در قبـل و بعـد از پخـش     C و A هايافقم در  منیزی و شوري خاك، کلسیم کمیت عواملمقایسه میانگین 

 کاهـشی را  Aسـیلت در افـق   شـن بـه    نسبت شـن بـه رس و   . داد را نشاندارعنیسیالب تنها، در الیه شخم اختالف م   
نتـایج ایـن   .  مـوثر نبـود   هـاي خـاك   دیگر ویژگی  پخش سیالب در  که  ضمن آن .  و الیه شخم نشان داد     Cنسبت به افق    

 و افزایش برخی از امالح بـه  بررسیباتوجه به نتایج حاصل از این      . استدر عرصه   گیري   سه نوبت سیل   تحقیق مربوط به  
   .کند را طلب میترهاي بیش تحقیقات و بررسی لزوم پخش سیالب،در اثرك خا
  

  افکنه گذاري، مواد معلق، مناطق گرم و خشک، مخروط رسوب ،خیزي حاصل: هاي کلیديواژه
   

  مقدمه 
خطر سـیالب  . استهاي شدید درجه حرارت و بارندگی    نوسان ،خشکیکی از خصوصیات مهم مناطق خشک و نیمه       

هاي مخرب و اسـتفاده  در این راستا جلوگیري از سیالب . رودشمار می  مهم تهدید کننده در این مناطق به      عوامل  یکی از   
 .سـابقه دیرینـه دارد  ، کشور در مناطق خشک استفاده از سیالب .رسدنظر می ها پس از وقوع سیل ضروري بهبهینه از آن 

 ایـن  نیاکان.  بوده استز تالش کشاورزان در مناطق خشک کشور اي ااحداث سدها، بندها و انجام زراعت سیالبی، نمونه   
  تـالش   تـامین نیازهـاي اساسـی خـود     بـراي شناخت کامل از سرزمین خود،    با   اما   ، و ابتدایی  م با امکانات بسیار ک    کشور

                                                        
1 srangavar@yahoo.com 
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  همکـاران رضـا و ( عمـل مـی آوردنـد    بـه بـود آب،    حداکثر استفاده را با توجه به کـم     ،ها سیالب را شناخته   آن. دکردنمی
1350.(  

 اراضـی   رويربـ ذاري مواد معلق با منـشاهاي مختلـف   گاست که رسوباین دلیل  به در اراضی اهمیت پخش سیالب    
اراضـی   ،ایـن شـناخت  کشاورزان خراسانی با .  تبدیل کندیزارهاي مناسب ها را به کشتآنتواند میفرسوده و سنگالخی،    

نشین کردن مواد معلق در پـشت     از طریق ته    نیز  برزگران بلوچ  .نمودندیل می  تبد  به مزارع بارور   ها را زار سنگالخی و شن  
 تحقیقات انجـام شـده در مـورد اثـرات پخـش         ).1374 کوثر،(. کردندزارهاي مناسبی ایجاد می    کشت ،هاي سنگی دیواره

  . استسیالب بر خاك برخالف سابقه زیاد استفاده از آن، نسبتا کم 
 پخش سیالب بـر روي اراضـی سـنگالخی باعـث     ه کهدانشان د) 1363(صادقی و فرهی    وسیلهبهانجام شده   تحقیق  

 ،شـده  افـزایش خـاك زراعـی    موجـب تنها  ادامه گسترش سیالب نه.ه استدشتشکیل خاکی با بافت متوسط تا سنگین      
  درهـا لق سـیالب مواد مع . داده استداري آب را افزایش  ظرفیت نگه،نشینی ذرات رس در اعماق مختلف خاكبلکه با ته  

 وسـیله بـه  شـده تحقیـق انجـام   . دشـو میخیزي  مناطق گرم و خشک باعث تغییراتی در بافت، ساختمان، عمق و حاصل          
د که نسبت ماسه، سیلت و رس در عرصه، پس از گـسترش  ادر عرصه قوشه دامغان نشان د   ) 1379(شریعتی و همکاران    

بررسـی بافـت   .  برابر افـزایش داشـته اسـت     دو براي سیلت و رس،    و    برابرکاهش سه راي ماسه،  نسبت به شاهد ب    ،سیالب
 درصـد ماسـه   پنج درصـد رس و حـدود  29 در صد سیلت، 65دهنده وجود  نهشته شده در این عرصه نیز نشان   هابرسو
 اضـافه شـدن   علت آن خاك عرصه نسبت به شاهد کاهش یافته که  pHد کهشدر این بررسی همچنین مشخص . است

 ،سـیالب وسـیله  بهدلیل افزایش امالح انتقال یافته  به نسبت به شاهد  نیزشوري خاك عرصه. استد آلی   مقدار جزیی موا  
  . استافزایش یافته

متـري خـاك عرصـه پخـش سـیالب گربایگـان         سانتی30 ساله خود بر روي عمق  چهاردر مطالعات   ) 1368(نادري  
داري داشـته  ار شن و در صد سدیم تبادلی اثـر معنـی  مقدافزایش  روي   پخش سیالب تنها بر    که   گیري کرد فارس نتیجه 

چه مواد معلـق  چنان. اندازه و نوع مواد حمل شده در چگونگی مسدود شدن خلل و فرج خاك اهمیت زیادي دارد             . است
همچنـین  . کنندتشدید می  متورم و مسدود شدن منافذ خاك را، پس از جذب رطوبت،هاي اسمکتیت باشنداز نوع کانی  

کاهش نفـوذ آب  این امرکه  را فراهم کرده  منابع آب، پخشیدگی ذرات خاك   در و سدیمی    قلیایی بودن دودیت  محوجود  
نـشان  ) 1379(توسلی و همکـاران  وسیله بهبررسی انجام گرفته در عرصه کبودرآهنگ همدان .  دنبال دارد در خاك را به  

 باعـث افـزایش میـزان نـسبت جـذب سـدیم       ،هدداد که افزایش میزان سدیم محلول در عرصه پخش در مقایسه بـا شـا   
)SAR ( وثر بوده استم و تا حدودي بر کاهش نفوذ آب به خاك شدهدر عرصه پخش سیالب.   

داري آب  گذاري الي، رس و مواد آلی بر روي اراضی سبک و شنی، تعدیل بافت خاك و افزونـی ظرفیـت نگـه          رسوب
در برابر یک در صد وزنـی افـزایش رس بـه خـاك     ) Stewart) 1983  و Ungerبه گفته. دنبال دارد به قابل استفاده را

در صورت افزودن یـک واحـد   . یابد در صد وزنی افزایش می28/0اندازه آب قابل استفاده آن حدود      شنی از الک گذشته،   
 مـواد آلـی   وجود. شود واحد اضافه می  8/1ها  داري آب قابل استفاده آن     هاي شنی تا رسی، ظرفیت نگه     مواد آلی به خاك   

بهبـود  . کنـد  مـی تر از قبل بـراي زنـدگی گیاهـان، سـاختمان خـاك را بهتـر      در سیالب و فراهم آوردن محیطی مناسب   
ود بخش افزایش سبندي و افزایش نفوذپذیري آب و هوا به ریشه است، از پیامدهاي      که نتیجه آن کاهش سله     ،ساختمان

  .استهاي سنگین و خیلی سنگین مواد آلی به خاك
  Gardnerو Hubbelوسـیله  بهتحقیقات انجام شده . استهاي مختلف شبکه نیز متفاوت ثرات سیالب در قسمتا

تر شـده و بعـد از   سبکپخش سیالب  متر از ابتداي شبکه 450که بافت خاك در طول در نیومکزیکو نشان داد   ) 1944(
 ، کـه ، وزن مواد معلق سـاالنه   )Balba) 1979ي  هابراساس بررسی  .خاك به سنگینی گراییده است     و   آن تغییرات ناچیز  

ــی    ــوان م ــد اس ــل از س ــان رود نی ــذرددر جری ــت 110 ،گ ــن اس ــون ت ــ وزن .  میلی ــن م ــل واد ای ــداثاز قب ــداح    س
 تـن  22000شـامل    میلیون تـن، 24 شدهوزن موادي که عمال در اراضی ترسیب .  میلیون تن در سال بوده است   57/ 6 

آن  هزار تـن ازت، بقیـه در مخـزن    10ن تن آهن بوده که پس از ساختن سد به جز          میلیو 2/ 3  تن فسفر و   5900ازت،  
شـور شـدن    گـشته و   سـال 5000 متر رسوب طی 10نشینی حدود ته  باعثآبیاري سیالبی در فرات  . شوندنشین می ته
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 انـد، هلول و معلقی بودها داراي مواد مح  با فرض اینکه سیالب    . است دنبال داشته   به  را   اراضی بر اثر نبودن زهکشی کافی     
 ایـن  ،دنبال داشته باشـد  خیزي را به تواند از طریق تغییر در خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك، حاصل  ها می پخش آن 

تحقیق در ایستگاه پخش سیالب جاجرم واقع در خراسان شمالی با هدف مقایسه خصوصیات مختلف خاك، قبل و بعـد             
  .      شداز پخش سیالب، اجرا 

  
  هاد و روشموا

 تـا   36 - ˚56΄ در عـرض جغرافیـایی  ،  کیلومتري شـمال غربـی مـشهد   410 در انتخابیه منطق: نطقه مورد مطالعهـم
 .اسـت  متـر  900 از سطح دریـا  آن ارتفاع  متوسط شته و قرار دا56˚ - 20΄ تا 56˚ - 18΄ و طول جغرافیایی 36 - ˚57΄

تا یک درصـد   5/0 و شیب جانبی صد تا یک در درصد75/0عمومی بافت و شیب درشت اي  در مخروط افکنه   منطقه این
مترمربع  کیلو994وسعت   از حوزه آبخیزي به   رودخانه فصلی منطقه  . دشوبرداري می عنوان مرتع از آن بهره    به ،قرار گرفته 

 متـر از  918با ارتفـاع     هضدر خروجی حو  آن  ترین    پست و متر   2058ه  ضبلندترین نقطه ارتفاعی حو   . گیردسرچشمه می 
 از سرعت باالیی ،هاي جاري شدهسیالبدهد که   شواهد صحرایی نشان می   حوزه آبخیز کشیده و     شکل  . استسطح دریا   
 3/146 مـورد تحقیـق   عرصـه متوسط بارندگی  و متر  میلی5/237متوسط بارندگی ساالنه حوزه آبخیز    . نیستندبرخوردار  

 هر سـال  معموالو هاي رگباري هاي منطقه در اثر بارش سیالب. استخشک   خشک تا فرا   اقلیم منطقه   و متر برآورد  میلی
و تـشکیالت دوران دوم و کـواترنري   متنـوع   هضـ  حوشناسـی   سازندهاي زمـین  .شودایجاد می فصل بهار    بار در    سه تا   دو

  ). 1381 احمدیان یزدي،( را دارند ترین گسترشبیش
پخـش سـیالب    امکـان  ،داراي عـوارض بـسیار کمـی بـوده    توپـوگرافی  منطقه انتخابی از نظـر    :سیستم پخش سیالب  

رسـان و تثبیـت کـف      منظور انحراف مقدار معین سیالب بـه نهـر آب          به. وجود دارد  عرصه   در نواخت تقریبا یک صورت   هب
 حوضچه آرامـش اسـتفاده    و متر شامل سرریز16و عرض   متر5/17 طول هاي آبراهه از یک بند انحرافی بهبستر و دیواره  

 کـه  شـده  طراحـی  ايگونـه  بهرسان  کانال آب بعاد و ا  کم پخش سیالب تا آبراهه اصلی       مورد نظر براي  اصله اراضی   ف. شد
احمـدیان   (در قالب هشت شبکه از خود عبور دهـد  هکتار اراضی    300مکعب در ثانیه را براي       متر 13 عبوري   دبیتواند  ب

  .)1381 یزدي،
 و 1050 سه نوار اولیه پخش سـیالب بـا طـول تقریبـی          ،سامانه شدن پس از آماده  : اجرا و عوامل مورد مطالعه    روش  
ریـز در   هاي خـاك  متر از محل احداث پشته10 متر از لبه نهرهاي گسترشی و       50با حذف   . شد متر انتخاب    150عرض  
طـور   بـه 1شـکل  . شـد هفـت پروفیـل حفـر    در طول هر مـستطیل  گیري، قبل از سیالب.  مستطیلی حاصل شد   ،هر نوار 

 ، Aهاي قابل تشخیص از افق.دهدهاي حفر پروفیل را در نوارها  نشان مییک شبکه پخش سیالب جاجرم و مکانشمات
C در هـواي آزاد  ا هنمونه. برداري خاك صورت پذیرفت، نمونه با احتساب عمق شخم    متري سانتی 30فر تا   صنیز عمق     و

 ،SP، EC، pH ،TNV ،Na ،Mg ،Caمتغیرهـاي  کمـی  مقادیر .  عبور داده شديمتر میلیدو از الک    ،خشک، کوبیده 
Cl  ،HCo3، OC، N  ،P  ،K  ،Sand، Silt   و Clay   و SAR  پـس از  . شـد  گیـري و محاسـبه   اندازههاهر یک از نمونه

  . دش تکرار ها شها انجام و آزمای همان مکان در برداري مجدد از خاك  نمونه،گیريسه نوبت سیالب
 بررسی اثر پخش سیالب بر خصوصیات فیزیکـی و شـیمیایی خـاك در هـر یـک از          ايبردر این تحقیق    : تجزیه آماري 

طـور جداگانـه و نیـز    ههاي هر نوار باین آزمون براي مقایسه افق. شد استفاده t  نوارها، از آزمون    نیز  الیه شخم و    و هاافق
براي هر صفت در هـر افـق   .  قرار گرفت مختلف مورد ارزیابیعواملا در سه نوار و همچنین اثر نوار بر روي     همقایسه افق 

گیري شـده در   اندازهعامل در نهایت وضعیت .دشهاست استفاده گر روند داده   بیان ، که یا نوار از میانگین و انحراف معیار      
صـورت اسـپلیت    ههاي کامل، بـ مقایسه تاثیر کلی سیالب در قالب بلوك.  قرار گرفت  بررسی مورد   tآزمون  قبل و بعد، با     

هـا  تجزیه و تحلیل آماري داده. )عنوان یک بلوك در نظر گرفته شد هر نوار به (قرار گرفت مورد تحلیلبا سه تکرار  بلوك  
  .  صورت گرفتSASافزار  با استفاده از نرم
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  از سه نوار پخش) واحدهاي آزمایشی(گیري نمونه هايو مکان  جاجرمشمایی از شبکه پخش سیالب -1ل شک

  
  و بحثنتایج 

 ،SP مشخص سـاخت کـه     tآزمونو بر اساس تجزیه آماري  )P (و الیه شخم A، Cهاي ررسی اثر سیالب در افقب
EC و  pH  اخـتالف  ). 1جـدول  (دهـد  داري در قبـل و بعـد از پخـش نـشان مـی      خاك فقط در نوار سوم اختالف معنی

عنـوان مثـال   به. دار بودسیالب، معنیسیلت در هر سه نوار در قبل و بعد از پخش        و   شنصد   در ،Na، SARمتغیرهاي  
پخـش  .  درصـد افـزایش را نـشان داد   66 و 62 ،72 دوم و سـوم  ،ترتیب در نوار اول  پخش سیالب به در اثر  SARمتغیر  

تـرین کـاهش در الیـه    طوري کـه بـیش  به  بودهمؤثر) P( و الیه شخم  Cو  Aهايسیالب در کاهش نسبت شن در افق
 01/0(داري داشـته اسـت    عوامل در صد سیلت و رس در الیه شخم افزایش معنیف دیگراز طر. است)  درصد 13(شخم  

< P( .    همچنین براي پارامترهايP، K   و HCo3      داري  در نوارهاي پخش، در قبل و بعد از پخش سیالب اختالف معنی
آن در نوار سوم باعث شده کـه  دار نبوده، ولی اثر تاثیر پخش سیالب بر عامل ازت در نوار اول و دوم معنی     . مشاهده نشد 

روند کاهش یا افزایش سایر عوامل در اثر پخش  .  درصد نشان دهد   42داري به اندازه     نیپس از پخش سیالب، کاهش مع     
  .  نشان داده شده است1سیالب در جدول 

ن بررسی کلی اثر پخش سیالب بر عوامل مورد مطالعه به روش آمـاري اسـپلیت بلـوك نـشان داد کـه اخـتالف بـی                   
 از  EC، HCo3طوري که    به). 2جدول  (دار است   معنی  Sand و   EC، K، HCo3نوارهاي پخش فقط در پارامترهاي      

سایر مقادیر مورد مطالعه در نوارهـاي پخـش در   . نوار اول به سوم افزایش یافته، ولی پتاسیم و در صد شن کاهش دارند             
ییرات عوامل مختلف قبل و بعد از پخش سیالب، در عرصـه  بررسی روند کلی تغ.  اثر پخش سیالب تغییري نشان ندادند    
  ،EC، Ca ،Mg، Na، Cl هاي مورد بررسی نشان دادند که در اثر پخش سـیالب       مورد مطالعه براي تمامی نوارها و افق      

HCo3  ،OC  ،SAR افزایش و فقط درصـد   درصد11 و   58 ،100 ،20 ،70 ،113 ،67 ،119 ،45ترتیب    درصد رس به    و 
  ).2جدول ( دار نبوده استاثر پخش سیالب بر سایر پارامترها معنی  واند ه کاهش نشان دادصدپنج در شن

 ،EC عوامـل ها و الیه شخم براي متوسط نوارهـا، در قبـل و بعـد از پخـش سـیالب نیـز نـشان داد کـه            بررسی افق 
CaMg، HCo3  مخلوط کردن الیـه رسـوب   علت این افزایش مربوط به . ترین افزایش را داشته است در افق شخم بیش
تـر و اثـرات متقابـل    براي بررسی بـیش . داري را نشان ندادندجز بافت خاك اختالف معنی سایر متغیرها به. استبا خاك   

نتایج همبستگی مقادیر مورد مطالعـه نـشان داد    .مراجعه شود) tآزمون   (1به جدول   ) قبل و بعد  (افق در پخش سیالب     
 بـا برخـی از پارامترهـاي مـورد مطالعـه،      SAR و SP،EC ،Ca ، Na، Cl، OCادیر که قبل از پخش سیالب بین مقـ 

 بـا  TNV و EC ،pH ،Ca، Na ،P که پس از پخش سیالب فقط مقـادیر       طوريداري وجود داشت، به   همبستگی معنی 
 Cl و Naدهـد بـین   این جدول نشان می). 3جدول(داري نشان دادند برخی از پارامترهاي موردمطالعه همبستگی معنی  
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. داري وجود داشته ولی بعد از پخش سیالب این همبـستگی از بـین رفتـه اسـت      قبل از پخش سیالب، همبستگی معنی     
  . ایجاد شودP و Clayداري بین ده همبستگی منفی معنیشهمچنین پخش سیالب سبب 

  
 tاس آزمون  بر اسدر متوسط سه نوار شبکه  مقایسه خصوصیات خاك قبل و بعد از پخش سیالب -1جدول 

   در متوسط سه نوارA) (افق    در متوسط سه نوارC) (افق    در متوسط سه نوارP)(الیه شخم 

قبل از پخش   بعد از پخش سیالب
  سیالب

بعد از پخش 
  سیالب

قبل از پخش 
  سیالب

بعد از پخش 
  سیالب

قبل از پخش 
  سیالب

 
ي 

مار
ت آ

تس
t  sx   sx   

ري
آما

ت 
تس

t sx   sx   

ري
آما

ت 
تس

t  sx   sx   

  واحد
  پارامترها   اندازه گیري

* ↑  30.19±4  27.85±3.2  n.s  29.3±9.8  27.22±3.08  n.s  27.22±3.08  26.75±2.86 درصد  S. P.  

*** ↑   1.7±0.86  0.88±0.38  n.s 0.97±1.64  0.96±0.39  n.s  0.96±0.39  0.85±0.4  1dsm 
  EC  

*** ↓  7.27±0.41 7.75±0.12  n.s  7.91±0.19 7.85±0.22  n.s  7.85±0.22  7.7±0.19  -  pH  
n.s  24.02±4.9  24.26±6.5  n.s  19.6±2.3  22.75±3.6  *↓  18.06±3.2  22.39±3  درصد  T.N.V  

↑ ***  15.24±6.46  6.01±2.13  n.s  8.15±4.96  7.16±3.64  n.s  7.16±3.64  5.92±2.01  1meqm 
  Ca  

** ↑  15.1±13.97  3.72±1.52  n.s  6.37±5.53  3.9±3.64  n.s  6.37±5.53  3.79±1.21  " Mg  

*** ↑  145.5±94.9  49.24±28.1  ** ↑  88.8±41.22 69.45±21.2  ↑***  88.8±41.22  52.52±26.7  " Na  

n.s  4.95±3.81  3.48±1.5 * ↑ 6.62±5.05 5.45±4.3  ** ↑  6.62±5  3.46±1.95 "  Cl  

n.s  8.8±3  7.31±3.35  n.s 7.26±2.08 7.14±2.54  n.s  7.14±2.54  6.57±2.77  "  HCo3  

n.s  0.67±1.13  0.37±0.22  ** ↑  0.53±0.27  0.5±0.3  ** ↑  0.53±0.27  0.28±0.21  درصد  O.C  
*** ↓ 0.07±0.01 0.12±0.02 n.s 0.25±0.5 0.21±0.24 n.s 0.21±0.24 0.13±0.03 درصد N 

n.s  1.19±0.87  0.81±0.6  n.s  0.92±1.58  0.76±0.77  n.s  1.33±0.73  0.92±1.58   (ppm)  P  

n.s  207±115.4  202±110.7  n.s  247±108.9  160±159.6  n.s  247±108.9  254.4±83.1  "  K  

** ↑  1.63±0.84  0.98±0.54 ** ↑  1.31±0.38  0.81±0.57  ** ↑  1.61±0.69  1.07±0.56 -  SAR  

 *** 
  Sand  درصد  60.1±12.26  52.82±5.74  ↓ *  69.46±0.83  52.8±5.7  ↓ *  67.8±4.1  58.6±7.5  ↓

** ↑  25.84±5.2 21.1±2.95  n.s  30.96±4.95  18.76±9.52  * ↑  30.96±4.95  24.95±8.77  "  Silt  

*** ↑  11.1±2.51  5.56±3.3  n.s  16.22±2.95  12.8±3.71  n.s  16.22±2.95  14.71±4.14  "  Clay  

sx انحراف معیار ،کاهش در اثر پخش سیالب↓ ، افزایش در اثر پخش سیالب↑ ، میانگین   

  
ك درشـت بافـت    شیب بسیار کـم و خـا  ،اي مرتعی با آب و هواي خشک تا نیمه خشک   در عرصه تحقیق انجام شده    

نتایج اثرات پخش سیالب بر خصوصیات فیزیکی و شـیمیایی خـاك در ایـن تحقیـق مربـوط بـه سـه نوبـت                       . انجام شد 
هـاي   و افزایش نسبت رس و سـیلت در افـق  پخش سیالب در کاهش نسبت شن     نتایج نشان داد که     . گیري است سیالب

A، C    فاصـله زیـاد شـبکه پخـش     ،شناسـی حوضـه   یالت زمـین تواند مربوط به تشک و الیه شخم موثر بوده، علت آن می 
 ، شـریعتی )1376(رهبر  وسیلهتحقیقات انجام شده به این نتایج با .ها باشدسیالب از منابع برداشت و سرعت کم سیالب  

ـ      OC و خـصوصا   HCo3 ر مقـادی  .خـوانی دارد  هم) 1368( و نادري ) 1379(و همکاران    طـور   ه در اثـر پخـش سـیالب ب
 پخـش  هاي باالدستعرصهسدیم و مواد آلی از  شستشو و انتقال ترتیب مربوط به  به آنلزایش یافته که عل داري اف  معنی

کـه  ، )1368( امـا بـا نتـایج نـادري      شـته، داخوانی  هم) 1379(و همکاران   هاي شریعتی   با یافته یجه  این نت .  است سیالب
دلیـل عـدم   بهداند، هبود و افزایش پوشش گیاهی میافزایش مواد آلی در شبکه پخش سیالب گربایگان فارس را نتیجه ب       

   .بررسی اثرات پوشش گیاهی مطابقت ندارد، اگرچه نتایج ممکن است از تغییرات ناشی از افزایش پوشش گیاهی باشد
 جـاي مانـدن امـالح   بربـه   آن  مربـوط  علتته است،  در اثر پخش سیالب افزایش یافNaو   Ca ،Mgمقدار عناصر

 این نتیجـه بـا نتـایج    .استه، پس از تبخیر   ضشناسی باال دست حو     انتقال یافته از تشکیالت زمین     هاي در رسوب  موجود
 قابـل مالحظـه   شـوري  افـزایش  در اثر پخش سیالب باعث       امالح افزایش  .مطابقت دارد ) 1376(حاصل از تحقیق رهبر     

ر اثـ ایـن  ، داشـته ویژه الیه شخم    هب SARداري بر روي میزان     همچنین پخش سیالب اثر معنی    . شده است ) EC(خاك  
.  درصـد افـزایش داده اسـت   70تا ري داطور معنی ه ب  را نیز  Cl مقدار   ،  پخش سیالب .  است افزایش یون سدیم  مربوط به   
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داري بـا قبـل از   میزان ازت به مقدار کمی در اثر پخش سیالب افزایش یافته، اما این افزایش از نظر آماري اختالف معنی     
 تحقیـق ایـن  . انـد  تقریباً ثابـت مانـده  ،چنین مقدار پتاسیم و فسفر نیز در اثر پخش سیالب تغییر نکرده       هم. پخش ندارد 

 ایـن  ،اثـر پخـش سـیالب   در خاك  TNVو ) SP(، درصد اشباع )pH( اسیدیته  برخالف افزایشهمچنین نشان داد که  
  .دار نبوده استافزایش از نظر آماري معنی

  
  رها، قبل و بعد از پخش سیالبدر نواامترها راپ مقایسه میانگین  -2ل جدو

 عوامل

  نوار

  اول

  نوار

  دوم

  نوار

  سوم
LSD 
%5 

قبل از پخش 
)A( 

بعد از پخش 
)B( 

LSD 
%5 

درصد افزایش 
 یا کاهش

  افق

 A 

  افق

  C 

  الیه شخم

 P  
LSD 
%5 

S.P. 27.58 a 28.15 a 27.74 a 3.32 26.75 a 28.89 a 2.71 8% 26.99 a 27.46 a 29.02 a 3.32 
EC 0.95 b 0.88 b 1.22 a 0.24 0.83 b 1.2 a↑ 0.2 45% 0.9 b 0.86 b 1.28 a↑ 0.24 
pH 7.71 a 7.71 a 7.72 a 0.14 7.74 a 7.69 a 0.11 -1% 7.77 a 7.86 a 7.51 b↓ 0.51 

T.N.V. 24.06 a 22.44 a 21.83 a 3.36 23.61 a 21.94 a 2.74 -7% 20.74 a 23.44 a 24.14 a 3.46 
Ca 8.09 a 7.06 a 9.19 a 2.1 6.04 b 10.09 a↑ 1.71 67% 6.54 b 7.17 b 10.63 a↑ 2.098 
Mg 5.97 a 6.71 a 5.78 a 2.72 3.85 b 8.45 a↑ 2.22 119% 5.08 b 3.97 b 9.41 a↑ 2.72 
Na 87.72 a 61.09 a 74.42 a 34.06 47.54 b 101.28 a↑ 27.81 113% 70.69 a 55.15 a 97.38 a 43.5 
Cl 4.36 a 4.48 a 4.68 a 1.13 3.34 b 5.67 a↑ 0.92 70% 5.04 a 4.26 a 4.22 a 1.13 

HCo3 7.5 ab 6.29 b 8.62 a 1.29 6.77 b 8.17 a↑ 1.06 20% 6.86 b 6.85 b 8.71 a↑ 1.29 
O.C 0.39 a 0.37 a 0.51 a 0.23 0.28 b 0.56 a↑ 0.18 100% 0.4 a 0.34 a 0.52 a 0.23 
N 0.2 a 0.12 a 0.14 a 0.12 0.12 a 0.18 a 0.098 50% 0.17 a 0.18 a 0.1 a 0.12 
P 1.04 a 0.77 a 1.32 a 0.77 1.25 a 0.82 a 0.63 -34% 1.25 a 1.0017 a 0.998 a 0.771 
K 210.2 ab 278.29 a 159.62 b 88.94 228.79 a 203.3 a 72.62 -11% 251.03 a 192.41 a 204.71 a 88.94 

SAR 1.45 a 1.09 a 1.2 a 0.33 0.96 b 1.52 a↑ 0.27 58% 1.33 a 1.06 a 1.31 a 0.32 
Sand 60.92 ab 65.09 a 58.87 b 4.39 63.36 a 59.88 b↓ 3.58 -5% 56.46 b 65.21 a 63.21 a↑ 4.39 
Silt 24.59 ab 21.88 b 26.59 a 3.04 25.11 a 23.6 a 2.49 -6% 27.96 a 21.65 b 23.46 b↓ 3.04 
Clay 14.37 ab 13.02 b 15.1 a 1.6 13.36 b 14.95 a↑ 1.31 11% 15.47 a 13.69 b 13.33 b↓ 1.6 

  
   از پخش و بعد قبلپارامترهاي مهم تاثیر پذیر در اثر پخش سیالب درهمبستگی مقایسه  -3 جدول

 S.P.  EC Ca Na Cl O.C SAR → ↓پارامترها

EC  037/0-  1  435/0  566/0  337/0  211/0  39/0  

Ca 181/0-  435/0  1 001/0-  105/0-  06/0-  19/0-  

Na 248/0  566/0  001/0-  1 604/0  23/0  89/0  

Cl 047/0-  337/0  105/0-  604/0  1 074/0  48/0  

O.C 188/0  211/0  096/0-  23/0  074/0  1 16/0  

  قبل از پخش

SAR 32/0  39/0  19/0-  89/0  48/0  16/0  1 

 S.P. EC Ca Na Cl O.C SAR → ↓پارامترها

EC 109/0-  1 38/0  445/0  166/0  144/0  34/0  

Ca 016/0  379/0  1 695/0  113/0  073/0  29/0  

Na 113/0  445/0  695/0  1 143/0  068/0-  83/0  

Cl 153/0-  166/0  113/0  143/0  1 147/0-  056/0  

O.C 008/0-  144/0  073/0  068/0-  147/0-  1 09/0-  

  بعد از پخش

SAR 12/0  34/0  29/0  83/0  056/0  09/0-  1 

  
 پخش سیالب در عرصه جاجرم، با توجه به افزایش مـواد آلـی، میـزان رس و کـاهش          در مجموع نتایج نشان داد که     

-ده کـه نهایتـاً حاصـل   شـ نسبت شن به سایر ذرات معدنی خاك، باعث بهبود کیفیت برخی از خواص شیمیایی خـاك         
در این تحقیق سـه عامـل   . ها مهم است تجزیه دادهبرايش آماري صحیح انتخاب رو ، ضمنا   راه دارد  هم خیزي خاك را به   
بـراي بررسـی اثـرات خـاص     .  و الیه شخم مورد مطالعه قـرار گرفـت         A، Cهاي   نوارهاي پخش و افق    ،اثر پخش سیالب  

ه کلـی   و براي بررسی تاثیر کلی پخش سیالب بر نوارهاي پخش و مقایسtها و الیه شخم از آزمون       پخش سیالب بر افق   
سـان  دیگر یـک  ها، نتایج با یکدر بسیاري حالت. دشها، از تجزیه آماري اسپلیت بلوك استفاده       اثر پخش سیالب در افق    

توانـد نتیجـه واقعـی را دنبـال     تنهایی نمـی   خاك، توجه به اثرات اصلی افق بهبوده، ولی در مواردي از قبیل بررسی بافت 
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خـوبی   هـا را بـه   این مقایـسه tهاي مورد بررسی مهم است که آزمون یالب و افقلذا توجه به اثرات متقابل پخش س  . کند
توانـد   مـی ،هاي آماري مختلف و دقت کافی در تفسیر نتایج توجه به روش،هابررسیبنابراین در این گونه     . دهدنشان می 

  .  اطالعات حاصل را بهتر تفسیر نمود
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Abstract 

The deposition of transported materials by flood water on soil surfaces in warm and arid 

region causes some changes in texture, structure, depth and fertility of the soil. 

According to the study of flood water spreading effect on physical and chemical 

characteristics of the soil, the study field of flood water spreading of Jajarm in North 

Khorasan province was chosen. This area has located on alluvial fan with 0.75- 1% 

slop, 146.3 millimeter mean annual rainfall, arid and extra arid climate. For the period 

of 4 years (1995-1999), the soil samples were collected from recognizable A and C 

horizons and the depth of 0-30 centimeter (plow layer) from 7 profiles at three primary 

strips. The quantity of effective parameters on soil characteristics was determined in 

laboratory. This process was repeated after three times flood water spreading. Obtained 

data were analyzed: I) by t-student test to compare different properties of soil before and 

after flood spreading. II) by split plot procedure with three replicates to compare the 

whole effects at flood water spreading. The samples variance analysis showed that flood 

water spreading was effective on sand ratio, clay, organic matter, bicarbonate (p<0.05) 

and was effective too on Ca, Mg, Cl, Na, SAR and EC (p<0.01). There was a significant 

difference between the samples before and after spreading of flood water. Comparing 

the average mean of factors including soil salinity, Ca and Mg on A, C and plow layer 

before and after flood water spreading showed only different between plowing layers, 

also results showed that the sand to clay ratio and silt in a horizon were decreased. 

Flood water spreading had no more effect on the other soil characteristics.  

 

Key words: Alluvial fan, Arid and semi-arid regions, Fertility, Deposition, Suspended load 

                                                             
1 srangavar@yahoo.com 


