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  دهيچك

يت پايين در اراضي بياباني حاشيه رودخانه كالشور شهرستان سبزوار با هدف اداره بهينه  با كيفيهااستفاده از سيالب
هاي رودخانه كالشور سبزوار كه از كيفيت در اين پروژه سيالب.  در دست انجام است1371 اين رودخانه، از سال هاي سيالب

 از هدف. شوندي حاشيه آن، آبياري سيالبي ميي شدهكار گرفته و اراضي بوتهقراربرداري خوبي برخوردار نيست مورد بهره
خاك  و بافتِ ي، گچ، مواد آلpH،  با كيفيت پايين، در تغييرات شورييهاانجام اين پژوهش، سنجش كارايي استفاده از سيالب

برداري  شور، نمونهثر از عمليات آبياري منطقه با سيالب رودخانه كالأبراي بررسي تغييرات شوري خاك مت. اراضي بياباني است
وســط و انتهاي  متر در ابتدا،  سانتي90 -60و   60 -30، )مخلوطِ اليه رسوب و اليه شخم( 30 - 0مخلوط خاك از اعماق 

به اين  . ديانجام گردقطعات شاهد  گيري از ه احياء شده و نيز نمونهصنوارهاي كشت براي سه منطقه ابتدايي، مياني و انتهايي عر
 4هاي خاك با انتخاب محل نمونه. هاي مورد نياز، برداشت شدعامل خاك به منظور بررسي تعدادي از ي  نمونه51داد ، تعترتيب

ي  نمونه3همچنين تعداد . انجام شد نمونه در هر رديف، 4 احتساب اي احياء شده و ب رديف كشت شده از ابتدا تا انتهاي عرصه
با ،  آزمايشگاهدر يها براي ارزيابي شاخصهاي مورد نياز شورنمونه. تهيه گرديد نيز) هبدون آبگيري شد(شاهد  ي خاك از منطقه

 يهافي در تمام ردخاك تقريباً  EC مقدار كه نشان دادنتايج كهيبه طور.گرفتند مورد آزمايش قرار  روش تهيه عصاره اشباع
خاك در تمامي  pH مقدار تغييرات.  استافتهيشاهد كاهش ها، نسبت به در تمام نمونه  pHتمام اعماق خاك و  و دريريگنمونه
 بررسي همچنين مشخص كرد كه آبياري سيالبي توانسته است گچِ خاك را از اين . عمق نسبت مستقيم داردشيها با افزانمونه

% 75 در بيش از افزون بر آن، افزايش ميزان مواد آلي خاك.  منتقل كندي ريشه حذف و به طبقات پاييني خاكمحدوده توسعه
، آبياري سيالبي با افزايش ميزان شن در تمامي سرانجام. دارد يي در سيالب مورد استفاده از غني بودن مواد غذاتيكاها، حنمونه

  . ه استويژه در منطقه توسعه ريشه بهبود بخشدمتري خاك، بافت خاك سنگين منطقه را، به سانتي30 -0نوارها در عمق 
  
 .خراسانشوري خاك،  ،آبشويي ،يالبي سآبياري ،ييادزاباني ب:يدي كليهاواژه
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  مقدمه
كويرزايي يا گسترش كوير يكي از معضالت بزرگي 

 يهاگزارش كند، است كه ساكنين كره زمين را تهديد مي
سال حدود  هرمتوسط،  دهند كه بطور شده نشان ميارائه
 كشت  هزار كيلومتر مربع از زمينهاي حاصلخيز و قابل59

 ،شناسيخبرنامه مركز ملي اقليم(شوند ميبه كوير تبديل 
از آبهاي موجود،  نادرستبرداري مديريت و بهره). 1379

   . استبروز اين پديدهعوامل  يكي از 
اي دارد كننده آب نقش تعيين،هاي بيابانيدر محيط

بيابان را با  ن تعريف اكه حتي برخي از متخصصايبگونه
موقع از برداري بهبهره. دانندد آب مترادف ميكمبود يا نبو

رفتن آن در فصل  نزوالت آسماني و جلوگيري از هدر 
خشك، يكي از خصوص در مناطق خشك و نيمهبارش به

كويرزايي ارزيابي شده و  ثرترين روشها در ممانعت از ؤم
  . دهدضريب امنيت غذايي را افزايش مي

 مانند خاك يير كومناطقشرايط سخت فيزيكي اگرچه 
بيني غرقاب يا متراكم، شوري باال و چرخه غير قابل پيش

 را عاري از  كويرهايسطوح وسيعي از عرصهخشك شدن، 
 مركز و et al., (2006)   Lichvar استپوشش گياهي كرده

شور و وجود  بدليل تجمع بيش از حد آبهاي كوير
هاي نمكي اطراف آن شرايط حادي براي استقرار پوسته

 اما زهكشي نواحي شور اطراف ،ستگياه فراهم كرده ا
امكان رشد هاي فصلي كوير و يا رودخانه كويراحل وس

ه را فراهم آوردبه شوري هاي گياهي مقاوم برخي گونه
شناسايي روابط گياهان . et al., 1998) (Kevin  است

ثر در ؤهاي كويري و عوامل مبومي مستقر در عرصه
 به فاكتورهاي اقليمي و نها كه عمدتاًاستقرار و پايداري آ

) پدولوژي -هيدرولوژي و پدولوژي يا هيدروژئو(خاكي 
ثري در تعيين رويشگاه گياهان ؤبستگي دارد، به نحو م

از آنجا كه در مناطق كويري و بياباني . كنندنقش ايفا مي
ويژه در فصول مناسب هسيالبهاي فصلي و موقتي و ب

توان از اين آبهاي  مي، پسنددپيورويش گياهي بوقوع مي
 براي احياي خاك و گياه به نحو ، با كيفيت پايينمعموالً

  .مناسب استفاده كرد
 كمبود آن منفي ناشي از يهاتوجه به آب و اثر

زايي،  ناشي از بيابانيتها كاهش خسارتواند ضمن مي
 اقليم  از طرفي.را نيز فراهم سازدبرداري بهينه از آب بهره

برداري بهتر از خشك ايران، ضرورت بهرهمهخشك و ني
سازد و به همين دليل مهار و نزوالت جوي را تشديد مي

عنوان يكي از روشهاي هاستفاده از سيالب، همچنان ب
استفاده بهينه از منابع آبي، مورد توجه گذشتگان و حال 

  .باشداين سرزمين مي
 استفاده از سيالب در فرضيه تحقيق اين است كه

توجهي هاي كشت شده در عرصه به ميزان قابلاري بوتهآبي
 يشوري خاك كاسته و راندمان سبز شدن و شاداب از 
  .دهدها را افزايش مي بوته

 سيالب بر يهاتحقيقات متعددي در خصوص اثر
 نواحي پخش عمدتاً در اما ،ه استشدانجام خاك 

 داراي اغلب آبرفتي و مساعد صورت گرفته كه يها عرصه 
بررسي  . اندهايي با كيفيت شيميايي خوبي نيز بودهبسيال

نتايج عمليات بيولوژيكي در عرصه پخش سيالب 
سرچاهان اثر مثبت سيل و رسوب را بر روي شادابي 

). 1379 ، برخورداري (هاي مرتعي نشان داده استبوته 
 و يفيزيك افزايش حاصلخيزي خاك و اصالح وضعيت 

طرح پخش سيالب آب شيميايي خاك در اثر اجراي 
گرديده  د ييأت) 1379(داري باريك بم توسط سررشته

، با بررسي تغييرات فيزيكي )1382( سبزوار يدادرس .است
بر آبخوان  و شيميايي خاك ناشي از گسترش سيالب 
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سبزوار، بهبود خصوصيات خاك در جهت توسعه 
  .است بدست آورده كشاورزي و منابع طبيعي را در منطقه 

 تحقيقاتي در اراضي شور يا قليايي ولي با همچنين
 .استفاده از آب با شوري مناسب نيز انجام شده است

 -ي شوردر منطقه) 1385(بررسي خاكساري و ديگران 
 100 با مصرف نشان داد كهسديك چاه افضل يزد 

 100از عمق ( خاك  درصد امالح 80-85متر آب،  سانتي
  زمينه مي توان بهدر اين . شده است خارج )متريسانتي

  بررسي اقتصادي در خاكهاي شور هندوستان،
et al., (2000)  Datta دكر اشاره نيز.  

 تحقيقي مدون، كامل و ،بررسي منابع موجود
در خصوص نتايج استفاده از را اي ريزي شدهبرنامه

در اراضي بياباني نشان نداد گرچه    با كيفيت پايينسيالبِ
 آن  در كه،شده انجاماين خصوص اي در تحقيقات پراكنده

 در منطقه ابرقو و چاه افضل شده از اقدامات انجام ،ميان
رغم عدم به .نام بردتوان مي) 1368(  پناهي علو،يزد

ي تحقيقات فراواني در داخل و خارج دسترسي به سابقه
كشور در اين رابطه، بررسيهاي ارزشمند مرتبطي براي 

  : صورت گرفته استهشپژوي مورد نظر در اين منطقه
 با سيالب رودخانه يثير آبيارأت) 1379( ينهاردان
 و تحوالت خاك منطقه ي استقرار پوشش گياه بر،كالشور

را  با تانكر ي نسبت به آبيار، آني اقتصاديو مقايسه
 ياين محقق با انتخاب دو منطقه.  كرده استيبررس

ور و  شده با سيالب كالشي آبياري شامل منطقهيرويشگاه
 نتيجه گرفته  شده با تانكرِ آب شيرين،ي آبيارمنطقه شاهدِ

  خاكيمين زهكشأ شور مشروط به تيهااست كه سيالب
 كشت يهاها و عملكرد استقرار بوتهقادرند استقرار نشاء
 خاك را صورت يها نمكيه و آبشويشده را باالتر برد

 يآبيار را نسبت به ياو همچنين استفاده از اين آبيار. دهند
  . كرده استيتر ارزيابفهربا تانكر، مقرون به ص

ارتباط خصوصيات فيزيكي و شيميايي ) 1379 (كالهان
مورد نظر را خاك با برخي گياهان شاخص در منطقه 

مجموعه  نتيجه گرفته است كه از ميان  ويبررس
، شوري نقش  شدهي بررسي و فيزيكيشيميايخصوصيات 
ي درصد پوشش گياهي منطقه اي بر روكنندهبسيار تعيين

  . داردمورد مطالعه 
 ي و كيفيروند تغييرات كم )1379( سبزوار يدادرس

ثر از عمليات گسترش سيالب كالشور أ، متيپوشش گياه
موفقيت استفاده از  قرار داده و يرا در منطقه، مورد بررس

هاي كشت شده و سيالب كالشور در استقرار بوته
   . استنمودهد ييأه را ت بذرپاشي شديرهاسبزشدن بذ

 استحصال آب يها اثر)1388( نورا و همكاران
 منطقه يرا بر پوشش گياه كالشور ي فصليرودخانه

 شده است كه يگيردر اين پژوهش نتيجه. اند كردهيارزياب
 و براي سالهايي با رهاهاي خاصي از بذبراي گونه

 از بارندگي فراوانتر، رويش گياهان در منطقه با استفاده
 كه از كيفيت چندان ي كالشورآبياري سيالبي رودخانه

     . است ميسر  نيز برخوردار نيست،يخوب
ر انجـام شـده د    بجز يـك مـورد، در سـاير تحقيقـاتِ           

 اثر استفاده از سـيالب      ، در اين مقاله   ي مورد بررس  يمنطقه
 يعاملهـا  و يـا     يرودخانه كالشور بر استقرار پوشش گياه     

 تنها پـژوهش  . شده استي منطقه ارزيابثر بر استقرار در  ؤم
 تحوالت خاك منطقه، رويشگاهِ شـاهد       ي بر رو  انجام شده 

 از  ي نمـوده اسـت و تعـداد       يخود را با آب شيرين آبيـار      
 شده با سـيالب كـال   ي خاك را در رويشگاه آبيار   يعاملها

ــاهد، ــور و ش ــابش ــتي ارزي ــرده اس ــدام از . ك    در هيچك
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خاك  و بافتِ ي مواد آلگچ،  تغييراتِتحقيقات فوق، به
 با سيالب كالشور اشاره يثر از آبيارأ متاراضي بياباني
 خاك نيز تنها به اليه شخم و يعمق بررس. نشده است

در اين بررسي اراضي تحت  .رسوب محدود شده است
 ميداني ي مورد مطالعه،كيفيت كم ب با سيالي آبيارپوششِ

هاي ي رديفرو قرار گرفته و ميزان تغييرات امالح بر 
. ه استديگيري بررسي گردكشت قبل و بعد از سيل

پايين در  هاي با كيفيت سنجش كارايي استفاده از سيالب
 ي شوري با بررسي شاخصها،ي خاكِ مناطق بيابانيآبشوي
سنجش كارايي استفاده از و نيز  متري سانت90 تا عمق خاك
فتِ  و بايميزان گچ، مواد آلر تغييرات بها سيالباين 

    . انجام اين تحقيق استصليهدف ا ،خاك اراضي بياباني
  

  مواد و روشها
   موقعيت جغرافيايي منطقه

در جنوب غربي شهرستان سبزوار مطالعه منطقه مورد 
 36°و 04  ́  در حد فاصلِ، برآباد-منطقه دروك  و در

 طول شمالي واقع گرديده 57°و 14´وشمالي عرض 
 متر باالتر از سطح دريا و 850ارتفاع متوسط منطقه   .است
 به منظور بررسي. باشدمي% 1 آن حدود  متوسطشيب

،  New Locclimي  منطقه، از برنامهياقليم وضعيت
بررسي،  هاي دخيل در اين ايستگاهموقعيت . استفاده گرديد

متوسط ساالنه  بارندگي   .اند نشان داده شده1 شكلدر 
وزيع فصلي آن از متر است كه ت ميلي140منطقه حدود 

متر در زمستان متغيير  ميلي70حدود  صفر در تابستان تا 
 28دامنه ساالنه درجه حرارت منطقه حدود . باشدمي

 تا 9باشد، كه از ميانگين حداقل مي گراد درجه سانتي
. است گراد در تغيير درجه سانتي26ميانگين حداكثر 

و اقليم بررسي با روش دمارتن جز همچنين منطقه مورد 
ي  موقعيت منطقه2 شكل  .گرددفراخشك محسوب مي

تحقيق را در استان خراسان رضوي و شهرستان سبزوار 
  .دهدنشان مي
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  هوا و اقليم منطقههاي دخيل در بررسي   ايستگاهموقعيت -1ل شك
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  جراي طرح در استان خراسان رضوي و شهرستان سبزوارموقعيت منطقه ا -2شكل 
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    زداييبيابانطرح ملي 
شهرستان سبزوار در قالب طرح ملي  ييزدابيابان پروژه

پايگاه   و تحت عنوان يي كشوريزداو ضربتي بيابان
كويرزدايي شهيد شمس آبادي، در بيابان حاشيه روستاهاي 

اصالح  حياء و برآباد و دروك اين شهرستان، با هدف ا
مناطق بياباني در جهت جلوگيري از پيشروي بيابان و 

حمايت و  انهدام روستاها، جلوگيري از فرسايش بادي و 
.  آغاز گرديد1371 از سال ،حفاظت از حيات وحش

جهاد  پايگاه كويرزدايي فوق به مسئوليت مديريت 
 و معاونتِ اداره منابع طبيعي شهرستان سبزوار و كشاورزي

آبخيزداري، عمران روستايي، ترويج و  همكاري ادارات با 
مشاركت مردمي و ايستگاه تحقيقات كشاورزي و منابع 

سال اول . شهرستان كار خود را آغاز كرد طبيعي اين 
اراضي بياباني محل،   هكتار از 1100 كشت ااجراي طرح ب
بدليل عدم   .همراه بودهاي آترپيلكس توسط گلدان

هاي كشت شده، كه توسط قرار بوتهت اسموفقيت پروژه در
هاي طوالني و صرف هزينه تانكر و حمل آب از مسافت 

 و همچنين به خاطر عدم امكان انجام شدگزاف آبياري 
زميني منطقه بدليل نامطلوب بودن  برداري از آب زيربهره

كم برداري از سيالب كيفيت آن، طرح انحراف و بهره
منطقه  ، كه از حاشيه ار سبزوكالشوركيفيت رودخانه 

   .كرد، در دستور كار قرار گرفتاجراي طرح عبور مي
رودخانه كالشور سبزوار، بزرگترين عارضه طبيعي و 

شمار  مهمترين رودخانه حوضه آبريز ايران مركزي به 
عنوان بزرگترين رود شمال شرق حوضه ايران ه كه بآيد مي

و بدون ه كردمركزي از حاشيه منطقه اجراي طرح عبور 
استفاده بهينه از آن از طريق دشت خارتوران، به دشت  

به منظور استفاده از سيالب اين   .گرددكوير منتهي مي
طراحي و احداث بند انحرافي، طرح فوق، رودخانه در 

كانال انتقال آب و شبكه آبياري، همزمان با توليد نهال 
ل در اين سا. شدگلداني در سال دوم اجراي طرح انجام 

 هكتار از اراضي بياباني كشت و توسط سيالب 250
آمده در اتمام خير پيشأرغم تبه. كالشور آبياري گرديد

% 50برداري از سيالب در اين سال، حداقل عمليات بهره
هاي كشت شده در عرصه فوق مستقر و با آبياري از بوته
ال سوم س .ها در سالهاي بعد، رشد آنها افزايش يافتبوته

 هكتار از بيابان منطقه 300اي حدود ه كشت عرصهطرح ب
 برداري از سيالب كالشور واختصاص يافت كه با بهره

بعد از . ها مستقر گرديدندبوته% 70 ، عرصهدر آن گسترش
سال سوم، منطقه به متوليان جنگلها و مراتع در شهرستان 

 سطح بيشتري از بيابانهاي منطقه ه سالمههو شد واگذار 
فته و توسط رودخانه كالشور كه قبل از آن زيركشت ر
و در شده  دسترس خارج زبرداري بهينه ابدون بهره

ين روند  ا.رفت، آبياري گرديدنمكزارهاي منطقه فرو مي
اي كه در حال حاضر همچنان ادامه دارد بگونه

 براي تبديل آن به يك طرح ملي در دست هايي هماهنگي
  . )1383روزنامه قدس، (انجام است 

  
  روش تحقيق 

بيني شده، با به منظور دستيابي به اهداف پيش
ها و ها، نقشه و تهيه آمار، اطالعات، گزارشآوري جمع

  :اي، مبادرت به انجام اقدامات زير گرديدتصاوير ماهواره
  
  بررسي شوري خاك -

براي بررسي تغييرات اراضي بياباني منطقه،  قديميترين 
د تهيه و به كمك بسته هاي موجوو جديدترين داده

براي .  وارد گرديدانهيرابه  ILWIS 3.3 (GIS) افزاري نرم
 TM هاي رقومي ماهواره لندست با سنجندهاين منظور داده



134  ...هاي با كيفيت سيالباستفاده از  هاياثر

 آوريل 29، ثبت شده در 35 رديف 161مربوط به گذر  
 ميالدي، مورد 2002 اوت سال 4 ميالدي و 1987سال 

تصحيح   از بكارگيريها قبلاين داده. استفاده قرار گرفتند
   . هندسي شدند واتمسفري

ثر از عمليات أبراي بررسي تغييرات شوري خاك مت
برداري آبياري منطقه با سيالب رودخانه كالشور، نمونه

مخلوطِ اليه رسوب و اليه  (30-0مخلوط خاك از اعماق 
متر در ابتدا، وســط و سانتي 90 -60 و 60 -30، )شخم

راي سه منطقه ابتدايي، مياني و انتهاي نوارهاي كشت ب
گيري از قطعات ه احياء شده و نيز نمونهصانتهايي عر

براي اين منظور و با هدف پراكنش كافي . انجام شدشاهد 
ي اجراي طرح، هاي خاك در تمامي واحدهاي منطقهنمونه

 اي تهيه ونقشه منطقه اجراي طرح از روي تصوير ماهواره
انتخاب محل  .دن گرديها تعييمحل برداشت نمونه

 رديف 4 خاك بر روي نقشه فوق با انتخاب هاي نمونه
ي احياء شده و با كشت شده از ابتدا تا انتهاي عرصه

همچنين . ديانجام گرد نمونه در هر رديف، 4احتساب 
  .ي شاهد برداشت شدي خاك از منطقه نمونه3تعداد 

برداري خاك، بر روي نقشه قبل از انجام نمونه
.  الگوي پراكنش نقاط مشخص گرديد،وگرافي منطقهتوپ

مختصات جغرافيايي الگوي از پيش طراحي شده، از روي 
برداري در عمليات  و سپس براي نمونه شدهنقشه برداشت

براي دستيابي به نقاط . صحرايي مورد استفاده قرار گرفت
 ياب جهانيموقعيت از پيش تعيين شده، از يك دستگاه

(GPS) شد استفاده.  
 به  نمونه خاك54، تعداد ي يك متريهابا حفر پروفيل

براي ارزيابي  برداشت و  دو كيلوگرميوزن تقريب
 به آزمايشگاهِ مركز تحقيقات خاك،شاخصهاي مورد نياز 

. كشاورزي و منابع طبيعي خراسان رضوي ارسال گرديد
ها با روش تهيه عصاره اشباع كه امالح محلول به نمونه

. ندآيند، مورد آزمايش قرار گرفتيدرمصورت محلول 
 از عناصر در اين ي امالح و همچنين بسياريگيراندازه

 خاك و گياه يحالت بسيار نزديك به حالت فيزيولوژيك
در و  از سه عمق يبردارنمونه ).1368ي، رضائ( باشدمي

اعماق . انجام شدهر نقطه توسط بيل و بيلچه، 
گيري فلزي  عدد نوار اندازه با استفاده از يكبرداري نمونه

   . متري، تعيين شدند2
ي برداري در سطح منطقه موقعيت نقاط نمونه3 شكل
 آن ينيز بر روموقعيت جغرافيايي نقاط كه را تحقيق 

برداري،  نمونههمزمان با .دهدنشان مي شدهمشخص 
 تهيه و اطالعات صحرايي 1جدولي به شرح جدول 

ين جدول براي هر كد سه در ا. برداري گرديديادداشت
برداري نيز مورد توجه قرار موقعيت مربوط به اعماق نمونه

  .گرفته است
. برداري انتخاب گرديد رديف براي نمونه4 در مجموع

كاري شده، رديفي در هاي بوتهرديفي در ابتداي رديف
اي كه به انتها و دو رديف در بينابين اين دو رديف، بگونه

ها نسبت به هم و نسبت  بودن رديفلحاظ فاصله، ميانه
در .  شده باشد رعايتبه دو رديف ابتدايي و انتهايي

برداري درج شده ، اطالعات مربوط به نقاط نمونه4جدول 
 كه )1ستون ( هر نقطه داراي كدي استكه يطوربه. است

تا پايان اين گزارش از اين كد براي معرفي نقطه، تجزيه و 
هر . ه است موارد مرتبط استفاده شدتحليلها، نتايج و ساير

عدد اول مربوط به رديف و عدد . كد داراي دو عدد است
 هايكد. باشدي آن رديف ميدوم مربوط به نمونه

  Sh استمربوط به نقاط شاهد.  
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  برداري در سطح منطقه اجراي تحقيق موقعيت نقاط نمونه-3 شكل
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 هاي خاك صحرايي برداشت نمونه جدول-1 جدول

  كد نقطه  كد نمونه  مشخصات نمونه  رديف
  1-1  1- 1) 0-30(  متر سانتي30 تا 0رديف اول، نقطه  اول، عمق   1
  1-1  1-1) 30-60(  متر سانتي60 تا 30رديف اول، نقطه اول، عمق   2
  1-1  1-1) 60-90(  متر سانتي90 تا 60رديف اول، نقطه اول ، عمق   3
  2- 1  2- 1) 0-30(  متر سانتي30 تا 0ف اول، نقطه دوم، عمق ردي  4
  2-1  2-1) 30-60(  متر سانتي60 تا 30رديف اول، نقطه دوم، عمق   5
  2-1  2-1) 60-90(  متر سانتي90 تا 60رديف اول، نقطه دوم، عمق   6
  3-1  3- 1) 0-30(  متر سانتي30 تا 0رديف اول، نقطه سوم، عمق   7
  3-1  3-1) 30-60(  متر سانتي60 تا 30 سوم، عمق رديف اول، نقطه  8
  3-1  3-1) 60-90(  متر سانتي90 تا 60رديف اول، نقطه سوم، عمق   9

  4-1  4- 1) 0-30(  متر سانتي30 تا 0رديف اول، نقطه چهارم، عمق   10
  4-1  4-1) 30-60(  متر سانتي60 تا 30رديف اول، نقطه چهارم، عمق   11
  4-1  4-1) 60-90(  متر سانتي90 تا 60ارم، عمق رديف اول، نقطه چه  12
  1-2  1- 2) 0-30(  متر سانتي30 تا 0رديف دوم، نقطه اول، عمق   13
  1-2  1-2) 30-60(  متر سانتي60 تا 30رديف دوم، نقطه اول، عمق   14
  1-2  1-2) 60-90(  متر سانتي90 تا 60رديف دوم، نقطه اول، عمق   15
  2-2  2- 2) 0-30(  متر سانتي30 تا 0مق رديف دوم، نقطه دوم، ع  16
  2-2  2-2) 30-60(  متر سانتي60 تا 30رديف دوم، نقطه  دوم، عمق   17
  2-2  2-2) 60-90(  متر سانتي90 تا 60رديف دوم، نقطه دوم، عمق   18
  3-2  3- 2) 0-30(  متر سانتي30 تا 0رديف دوم، نقطه سوم، عمق   19
  3-2  3-2) 30-60(  متر سانتي60تا  30رديف دوم، نقطه  سوم، عمق   20
  3-2  3-2) 60-90(  متر سانتي90 تا 60رديف دوم، نقطه سوم، عمق   21
  1-3  1- 3) 0-30(  متر سانتي30 تا 0رديف سوم، نقطه اول، عمق   22
  1-3  1-3) 30-60(  متر سانتي60 تا 30رديف سوم، نقطه اول، عمق   23
  1-3  1-3) 60-90(  مترسانتي 90 تا 60رديف سوم، نقطه اول، عمق   24
  2-3  2- 3) 0-30(  متر سانتي30 تا 0رديف سوم، نقطه دوم، عمق   25
  2-3  2-3) 30-60(  متر سانتي60 تا 30رديف سوم، نقطه دوم، عمق   26
  2-3  2-3) 60-90(  متر سانتي90 تا 60رديف سوم، نقطه دوم، عمق   27
  3-3  3- 3) 0-30(  ترم سانتي30 تا 0رديف سوم، نقطه سوم، عمق   28
  3-3  3-3) 30-60(  متر سانتي60 تا 30رديف سوم، نقطه سوم، عمق   29
  3-3  3-3) 60-90(  متر سانتي90 تا 60رديف سوم، نقطه سوم، عمق   30
  4-3  4- 3) 0-30(  متر سانتي30 تا 0رديف سوم، نقطه چهارم، عمق   31
  4-3  4-3) 30-60(  متر سانتي60 تا 30رديف سوم، نقطه چهارم، عمق   32
  4-3  4-3) 60-90(  متر سانتي90 تا 60رديف سوم، نقطه چهارم، عمق   33
  1-4  1- 4) 0-30(  متر سانتي30 تا 0رديف چهارم، نقطه اول، عمق   34
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 هاي خاك جدول صحرايي برداشت نمونه-1 جدولادامه 

  كد نقطه  كد نمونه  مشخصات نمونه  رديف
  1-4  1-4) 30-60(  متر سانتي60 تا 30ق رديف چهارم، نقطه اول، عم  35
  1-4  1-4) 60-90(  متر سانتي90 تا 60رديف چهارم، نقطه اول، عمق   36
  2-4  2- 4) 0-30(  متر سانتي30 تا 0رديف چهارم، نقطه دوم، عمق   37
  2-4  2-4) 30-60(  متر سانتي60 تا 30رديف چهارم ، نقطه دوم، عمق   38
  2-4  2-4) 60-90(  متر سانتي90 تا 60، عمق رديف چهارم ، نقطه دوم  39
  3-4  3- 4) 0-30(  متر سانتي30 تا 0رديف چهارم ، نقطه سوم، عمق   40
  3-4  3- 4) 30-60(  متر سانتي60 تا 30رديف چهارم ، نقطه سوم، عمق   41
  3-4  3-4) 60-90(  متر سانتي90 تا 60رديف چهارم ، نقطه سوم، عمق   42
  4-4  4- 4) 0-30(  متر سانتي30 تا 0قطه چهارم، عمق رديف چهارم ، ن  43
  4-4  4-4) 30-60(  متر سانتي60 تا 30رديف چهارم ، نقطه چهارم، عمق   44
  4-4  4-4) 60-90(  متر سانتي90 تا 60رديف چهارم ، نقطه چهارم، عمق   45
  sh-1-1  sh-1) 0-30(  متر سانتي30 تا 0شاهد اول، نمونه اول، عمق   46
  sh-1-2  sh-1) 30-60(  متر سانتي60 تا 30هد اول ، نمونه دوم، عمق شا  47
  sh-1-3  sh-1) 60-90(  متر سانتي90 تا 60شاهد اول ، نمونه سوم، عمق   48
  sh-2-1  sh-2) 0-30(  متر سانتي30 تا 0شاهد دوم، نمونه اول، عمق   49
  sh-2-2  sh-2) 30-60(  متر سانتي60 تا 30شاهد دوم ، نمونه دوم، عمق   50
  sh-2-3  sh-2) 60-90(  متر سانتي90 تا 60شاهد دوم ، نمونه سوم، عمق   51
 sh-3-1  sh-3) 0-30(  متر سانتي30 تا 0شاهد سوم ، نمونه اول، عمق   52

  sh-3-2  sh-3) 30-60(  متر سانتي60 تا 30شاهد سوم ، نمونه دوم، عمق   53
  sh-3-3  sh-3) 60-90(  مترانتي س90 تا 60شاهد سوم ، نمونه سوم، عمق   54

  

  ها تحليل داده-
ثيرگذاري سيالب بر شوري خاك، أبه منظور بررسي ت

 خاك در ي درجات شوري موجود برايهايبنداز طبقه
 ساليان يثير گسترش سيالب طأحالت اشباع استفاده، و ت

.  طرح نسبت به قطعات شاهد تحليل گرديديپس از اجرا
. شده نيز مورد تحليل قرار گرقتند آناليز يعاملهاساير 

 نتايج آزمايشگاهي هر رديف براي همان ظوربراي اين من
گيري و با متوسط رديف به روش حسابي متوسط

به اين صورت . هاي شاهد مورد مقايسه قرار گرفتند نمونه
ي برداشت  نمونه4براي نمونه در رديف اول، متوسط 

 و متوسط 30 -0ق عنوان نتيجه عم، به30 -0شده از عمق 

عنوان عمق هاي شاهد بهها در همين عمق از نمونهنمونه
براي ساير اعماق . شاهد، مورد استفاده قرار گرفت 30 -0

  .ها، به همين شيوه اقدام گرديدو ديگرِ رديف
  
  نتايج

هاي خاك كه در آزمايشگاه نتايج آزمايشگاهي نمونه
ان رضوي مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي خراس

 نظر مورد يعاملهاتغييرات  و  شدبررسي بودانجام گرفته 
 .ارزيابي گرديدهاي شاهد، نسبت به هم و نسبت به نمونه

، نشان داده شده 13 تا 4 يشكلهانتيجه اين ارزيابي در 
   .است
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 30-60، 0-30اعماق  گيري با شاهد در نمونه هايرديف) اسيديته كل اشباع( pH تغييراتمقايسه  -4شكل 

 متري خاك سانتي60-90و 
 

 

 
 30-60، 0-30گيري با شاهد در اعماق هاي نمونهرديف (EC)الكتريكي ت هدايتتغييرامقايسه  -5شكل 

 متري خاك سانتي60-90 و 
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موقعيت نمونه ها

0-30 7.82 7.3 7.55 7.57 8.16
30-60 7.82 7.63 7.72 7.77 8.2
60-90 8.15 7.96 8.02 8.02 8.2

رديف اول رديف دوم رديف سوم رديف چهارم شاهد
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موقعيت نمونه ها  

0-30 58.67 44.46 19.3 92.95 58.26
30-60 41.82 36.7 38.95 47.45 54.4
60-90 56.8 42.53 24.92 38.45 48.86

رديف اول رديف دوم رديف سوم رديف چهارم شاهد

 



139  1، شمارة 17 ايران جلد فصلنامة تحقيقات مرتع و بيابان

     
 

  متري  سانتي60 -90 و 30 -60، 0 -30اق اعم گيري با شاهد درهاي نمونه رديفمقايسه تغييرات گچِ -6شكل 
 
 

 

 
 

  30-60، 0-30اعماق  گيري با شاهد درهاي نمونهرديف) درصد مواد خنثي شونده( T.N.Vت مقايسه تغييرا -7شكل 

 متري خاك سانتي60-90و 

 
 
 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

T.
N

.V
 (%

)
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0-30 15.57 17.53 18.55 17.02 18.6

30-60 17.2 17.56 19.12 18.27 17.43

60-90 16.95 16.23 18.4 19.22 18.83

رديف اول رديف دوم رديف سوم رديف چهارم شاهد
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0-30 20.7 14.4 17.6 28.27 22.16
30-60 11.45 19.43 17.65 12.82 14.36
60-90 27.42 21 13.42 14.35 10.76

رديف اول رديف دوم رديف سوم رديف چهارم شاهد
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 متري خاك سانتي60-90 و 30-60، 0-30گيري با شاهد در اعماق هاي نمونهفسفر قابل جذبِ رديفت مقايسه تغييرا -8شكل 

 
 

 
 

 60-90 و 30-60، 0-30گيري با شاهد در اعماق هاي نمونهرديفت درصد ماده آلي  تغييرامقايسه -9شكل 

 متري خاك سانتي
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موقعيت نمونه ها  

0-30 2 2.6 5.5 5.5 4
30-60 1 0.66 3.5 4 2
60-90 0.5 1.33 2.5 2.5 2

رديف اول رديف دوم رديف سوم رديف چهارم شاهد
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موقعيت نمونه ها

0-30 0.45 0.58 0.48 0.65 0.36
30-60 0.26 0.32 0.36 0.41 0.31
60-90 0.33 0.34 0.37 0.39 0.36

رديف اول رديف دوم رديف سوم رديف چهارم شاهد
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  30-60، 0-30گيري با شاهد در اعماق هاي نمونهپتاسيم قابل جذب رديفت مقايسه تغييرا -10شكل 

 متري خاكتي سان60-90و 

 
 

 
 

  30-60، 0-30گيري با شاهد در اعماق هاي نمونهرديفت درصد شنِ مقايسه تغييرا -11شكل

 متري خاك سانتي60-90و 
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0-30 285 333.3 355 350 306.6
30-60 230 233.33 300 265 326.6
60-90 225 253.3 275 240 260

رديف اول رديف دوم رديف سوم رديف چهارم شاهد
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0-30 43.25 31 23.75 27.5 28.3
30-60 47.25 31 24.5 28.5 39.33
60-90 42.25 34 17 23 34.33

رديف اول رديف دوم رديف سوم رديف چهارم شاهد
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  30-60، 0-30گيري با شاهد در اعماق هاي نمونهرديف درصد سيلت تمقايسه تغييرا -12شكل

 متري خاك سانتي60-90و 

 
 

 
 

  متريتي سان60 -90 و 30 -60، 0-30گيري با شاهد در اعماق هاي نمونه رديفرسِمقايسه تغييرات  -13شكل
 

در شود، نتيجه مي 13 تا 4 يشكلها ازگونه كه همان
 ECمتر مقدار ي سانت60-90 و 0-30 در اعماق 1ف يرد

 ،افتهيش ي درصد افزا2/16 و 7/0زان يب به ميخاك به ترت

 كاهش 13/23زان ي به م30-60 در عمق عامل اين اما
 3 خاك در هر EC مقدار 2 و 3 يهافيدر رد .افته استي

ف يدر رد .افته استي كاهش 96/12 -8/66زان يق به معم
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موقعيت نمونه ها  

0-30 43 53.33 47.75 46.5 53.6
30-60 43 39 45 40 42
60-90 36.25 42 45.25 56 29.66

رديف اول رديف دوم رديف سوم رديف چهارم شاهد
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0-30 13.75 15.6 28.5 26 18
30-60 9.75 30 30.5 31.5 18.6
60-90 21.5 24 37.75 21 36

رديف اول رديف دوم رديف سوم رديف چهارم شاهد
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زان ي به م60-90 و 30-60 خاك در عمق ECزان ي م4
زان ي به م0-30 در عمق و درصد كاهش 31/21 و 78/12
 ECن مقدار كاهش يشتريب . استداشتهش ي افزا59/59

 و 0-30 و عمق 3ف يخاك نسبت به شاهد مربوط به رد
 نسبت به ECقدار كاهش ن مي و كمتر88/66به مقدار 

زان ي و به م30-60 و عمق 4ف يشاهد مربوط به رد
 خاك ECش ين مقدار افزايشتريب .باشدي درصد م78/12

زان ي و به م0-30 عمق 4ف ينسبت به شاهد مربوط به رد
  . درصد است59/59

 ي خاك در تمامpH يآمده بر رو بعمليهايبررس
ن ي نسبت به زم اعماقي و در تماميريگ نمونهيهافيرد

خاك  pHن مقدار كاهش يشتريب .افته استيشاهد كاهش 
 درصد و 53/10زان ي و به م0-30 عمق ،2ف يدر رد
 و 60-90 عمق ،1ف ي  در رد،pHن مقدار كاهش يكمتر
ن نشان داد كه يها همچنيبررس . درصد است6/0زان يبه م

 pHن مقدار يشتري بيريگ نمونهيهافي رديدر تمام
ن ي و كمتريريگف نمونهي از هر رد60-90 عمق مربوط به

.  بوده است0-30ف مربوط به عمق ي در هر ردpHمقدار 
 و 30-60 ،0-30 در اعماق pHرات ييزان تغين ميهمچن

 درصد و 6/0زان يز و به مي ناچيلين شاهد خي زم90-60
 در اعماق pHرات ييكه تغيدرحال. ا صفر بوده استي

 درصد 2/0زان حدود يمها به في رديمختلف تمام
  . شوديمشاهده م
ر يي از تغتيكا حT.N.Vيآمده بر رو بعمليهايبررس

- نمونهيهافيشونده رديزان درصد مواد خنثيز ميناچ

 30-60در عمق T.N.V  .داردن شاهد ي نسبت به زميريگ
 4ف ي رد60-90 و عمق 2 و3 و4 يهافيرد يمتريسانت
ر يافته و در سايش ي درصد افزا7/0 تا 69/9زان يبه م

 كاهش داشته 2/0 تا 2/16زان يها به مفياعماق و رد

 ،1ف يشونده در رديزان كاهش مواد خنثين ميشتريب. است
زان ين مي درصد و كمتر2/16زان ي و به م0-30عمق 

 0-30 عمق ،3ف يشونده در رديكاهش مواد خنث
  .درصد است 2/0زان يمتر و به م يسانت

 يهافي ردي گچ در تمامزاني م0-30در عمق 
ن يزان ايف چهارم كاهش داشته كه مي بجز رديريگ نمونه

زان گچ در يم . درصد بوده است5/6 تا 01/35ن يكاهش ب
 اماافته ي اول و چهارم كاهش يهافي در رد30-60عمق 
 60-90در عمق  .ش داشته استي افزا3 و2 يهافيدر رد

زان يبه م يريگ نمونهيهافي رديزان گچ در تماميم
ش يزان افزاين ميشتريب. داردش ي درصد افزا8/154-7/24

زان ي و به ميريگف اول نمونهي رد60-90گچ در عمق 
-60ش گچ در عمق يزان افزاين مي درصد و كمتر81/54
 . درصد است9/22زان ي و به ميريگف سوم نمونهي رد30
 درصد 5/6 -01/35ن يز بيزان گچ نيرات كاهش مييتغ
  .باشديم

 نشان داد كه در 0-30 در عمق يزان مواد آليمطالعه م
 نسبت به يزان مواد آلي ميريگ نمونهيهافي رديتمام
 30-60ن در عمق يهمچن.  استيافتهش ين شاهد افزايزم
ش مواد يف اول شاهد افزايها بجز ردفي رديز در تمامين
 در 60-90در عمق  .ميا نسبت به شاهد بودهيآل
 يهافي كاهش و در رديزان مواد آليم ،2 و 1 يها فيرد
زان ين ميشتريب . استداشتهش ي افزايزان مواد آلي م4 و 3

زان ي و به م0-30ف چهار عمق ي در رديش مواد آليافزا
ز در ي نيش مواد آليزان افزاين مي درصد و كمتر5/80
  . باشدي درصد م7/2زان ي و به م60-90 عمق ه،ف سيرد

 ي اعماق برايتمامزان فسفر قابل جذب در يم
 ي نسبت به شاهد كاهش و برا1 و 2 يها فيرد
در  .افته استيش ي اعماق، افزاي در تمام3 و 4 يها فيرد
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 يق براين تحقي در ايف مورد بررسي رد4ف اول از يرد
زان فسفر به نصف مقدار آن در ي م30-60 و 0-30اعماق 

 60-90كه در عمق ي در حال،ده استين شاهد رسيزم
در  .ن شاهد بوده استي مقدار آن در زم3/1 فسفر زانيم

زان يزان فسفر را به مي اعماق كاهش ميف دوم در تماميرد
 اعماق يف سوم در تماميم و در ردي درصد دار67-5/33
 25ش ي كه شامل افزادهد،نشان ميش يزان فسفر افزايم

-60 عمق ي براي درصد75 و 0-30 عمق ي برايدرصد
ن ي ايمتري سانت60-90 عمق ي براي درصد5/37 و 30
زان فسفر در عمق يز ميف چهارم نيدر رد .باشديف ميرد
 برابر 2زان ي به م30-60در عمق  و 4/1زان ي به م90-60

زان ين ميكمتر .يافته استش ين شاهد افزايمقدار آن در زم
 است 60-90 و مربوط به عمق 3ف يش فسفر در رديافزا

ش داشته يبرابر افزا 4/1 شاهد يهاكه نسبت به نمونه
ز مربوط به عمق يش فسفر نيزان افزاين ميشتريب. است

ن يباشد كه دو برابر زميف چهارم مي و در رد60-30
  .ده استيشاهد گرد
 از تيكام حيرات پتاسيي تغيآمده رو بعمليهايبررس

 يريگ نمونهيهافي در تمام رد0-30 كه در عمق داردآن 
 درصد 7/8-7/15زان يم به ميف اول، مقدار پتاسيبجز رد

 30-60در عمق  .ش داشته استين شاهد افزاينسبت به زم
م خاك به يزان پتاسي، ميريگ نمونهيهافي رديدر تمام

 در سرانجامافته است و ي درصد كاهش 1/8 -5/29زان يم
ف ي بجز رديريگ نمونهيهافي ردي در تمام60-90عمق 

 درصد كاهش 5/2 -4/13زان يم خاك به مي مقدار پتاس3
ف يم مربوط به رديزان كاهش پتاسين ميشتريب .داشته است
 درصد و 5/29متر به مقدار ي سانت30-60اول عمق 

ف دوم يم مربوط به ردين مقدار كاهش پتاسيكمتر
 .باشدي درصد م5/2 و به مقدار 60-90 عمق يريگ نمونه

 7/15ب يترتز بهيم نيش پتاسيزان افزاين مين و كمتريشتريب
   .باشدي درصد م7/5و 

 1/20 زاني به م شنشِيافزا تيكاحها همچنين يبررس
 تا 8/2 اول و كاهش في درصد در تمام اعماق رد8/52تا 
در . دارد 4 و3 يهافي اعماق ردي درصد در تمام4/50
 ،60-90 و 30-60  عمق2ِ در يريگ دوم نمونهفيرد

ت به  درصد نسب9/0 و 1/21 زانيخاك به م sand مقدار
 0-30 در عمق كهي در حال، استافتهي شاهد كاهش نيزم

 نشان جي نتانيا.  داشته استشي درصد افزا5/9 زانيبه م
 شي افزايالبي سياري آبليدهد كه در تمامي موارد به دليم

 اعماق ري و در ساوستهي به وقوع پ0-30شن در عمق 
 شن حادث نشده زاني در مالبي به واسطه سيريي تغ،خاك

 تمام 0-30، در عمق  siltزاني م افزون بر آن، كاهش.ستا
 60-90 در عمق كهي در حال مالحظه گرديد،هانمونه
 زاني خاك به ملتي، مقدار سيريگ نمونهيهافي رديتمام

 30-60در عمق .  استافتهي شي درصد افزا2/22 -8/88
 ك خالتي درصد سيريگ نمونه3 و1 يهافيد ردر
 و در افتهي شي درصد افزا1/7 و 3/2 به مقدار بيترت به
 درصد 76/4 و 1/7  به مقداريريگ نمونه4 و 2 يهافيرد

 لتي مقدار كاهش سني و كمترنيشتريب.  استافتهيكاهش 
 و عمق 2و 1 في درصد در رد5/0  و7/19 بيترتخاك به

 بيترت بهلتي سشي مقدار افزاني و كمترنيشتري و ب30-0
 و 60-90 عمق 4 في رد مربوط به، درصد3/2 و8/88
 يهايبررس و باالخره .باشدي م30-60 عمق 1 فيرد

 كه در دارد از آن تيكاحبر روي تغييرات رس آمده بعمل
 0-90  اعماقِي در تماميريگ اول نمونهفيرد
 در كهي درحال، استافتهيكاهش   clayمقدار ،يمتر يسانت
ه  ب60-90 و 0-30خاك در عمق  clay  مقدار، دومفيرد
 ،30-60 درصد كاهش و در عمق 3/33 و 3/13 زانيم
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در .  استداشته شي درصد افزا61 زانيمقدار آن به م
 clay زاني اعماق مي در تمامزي نيريگ سوم نمونهفيرد

 clay  مقدار، چهارمفيدر رد.  استافتهي شيخاك افزا

 60-90 و در عمق شي افزا30-60 و 0-30خاك در عمق 
 و نيشتريب.  استافتهيكاهش  درصد 6/41 زانيبه م
 شاهد نيخاك نسبت به زم clay شين مقدار افزايكمتر
 درصد 3/69 زاني و به م30-60 عمق 4 في در ردبيترت به

 درصد 86/4 زاني و به م60-90 سوم، عمق فيو در رد
  كاهشزانِي مني و كمترنيشتريب.  استدهيمشاهده گرد

clay درصد 3/13 و 5/47 زانيخاك نسبت به شاهد به م 
 .باشديم

  بحث
 يريگ نمونهيهافيدر تمام رد تقريباً خاك EC مقدار

  خاك، نسبت به شاهدتمام اعماق  درو) هانمونه% 75(
 همكاراناكساري و خ اين نتايج با نتايج .افته استيكاهش 

  et al., (2000)   Datta و)1379 (ي، نهاردان)1385(
از محل ورودش به   كهكالشور يرودخانه. همخواني دارد

 سبزوار در محل حسين آباد جنگل تا پيوستنش يمحدوده
 كالشور سبزوار ي كالشور جاجرم، رودخانهيبه رودخانه

  رشته رودخانه16بيش از شود، در مسير خود ه ميدينام
 ي متفاوتكيفيت، كه هر كدام از گردندي ميبه آن منته

 يهاالب در اغلبِ سيECمناسب بودنِ . برخوردار است
 ECمقدار در خاك منطقه، بهبود EC  بهكالشور نسبت

دار توجيه ي را معنگيريهاي نمونهرديف شتريبخاك در 
 درصد 25 در EC اين، عدم بهبود  وجودكند، بامي

 باشد كه ي كيفيت سيالبيها ممكن است به واسطه نمونه
 مورد آزمايش فوق يها كشت مربوط به نمونهيهارديف
 ي كه از سازندهايهايسيالب.  نموده استيررا، آبيا

 يثر از رودهاأمت اند و عمدتاً برخاستهي و نمكيگچ

باشند،  كالشور ميي رودخانهيشرقجنوب و جنوب
 آسان اين امالح در آب يشدگ حليبه واسطهكه يطور به

 قادر به نيبنابرا دارند و ي باالييالكتريكباران، هدايت
  . خاك عرصه نخواهند بوديكالكتريبهبود هدايت

 كاهش ها، نسبت به شاهد، در تمام نمونهpHمقدار 
نيز در مطالعاتش مشاهده ) 1379 (ي نهاردان.يافته است

 منجر يي شور و قليايكرده كه استفاده از سيالب در اراض
مقدار افزون بر آن، .  خاك شده استيبه كاهش اسيديته

ش عمق يبا افزاها ونه خاك در تمامي نمياسيديتهتغييرات 
   .نسبت مستقيم دارد

 براي تمامي  تقريبا0ً-30در عمق كاهش ميزان گچ 
 90-60و افزايش ميزان آن در عمق %) 92(ها نمونه
دهد كه آبياري سيالبي توانسته متري خاك نشان ميسانتي

 هي ريشه حذف و باست گچِ خاك را از محدوده توسعه
انحالل و خروج ذرات  .يدنماطبقات پاييني خاك هدايت 

 گچ شدن آب با ذرات نيگزيجامد گچ، موجب جا
از آنجا كه در حال حاضر مقدار  .)1387 ،يايزد(گردد  يم

ن ي ا،باشدي گچ ميحاو  منطقهي از اراضيقابل توجه
  رطوبت خاكشيافزا توانسته است، موجبات يگزينيجا

  .را فراهم سازد
 خاك، افزايش يِبررسي مواد آلنكته قابل مالحظه در 

  اين افزايش درباشد كه اتفاقاًها مينمونه% 75ميزان آن در 
 يهافي رديتمام) عمق توسعه ريشه( 0-30عمق 
اين . را داشته است ايش قابل مالحظهيافزا يريگ نمونه

كه در آن بهبود ) 1379(  سبزوارنتايج با نتايج دادرسي
 بيابانيپوشش گياهي در استفاده از سيالب در مناطق 

كه ش يافزارغم اين به.  همخواني دارد، استبدست آمده
 منطقه ياباني بي اراضير روي آبياري با سيالب ببه واسطه

توان به لحاظ حادث گرديده است، خاك منطقه را نمي
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آن در تمامي  يزان ماده آليم زيرا ،مواد آلي غني دانست
  . است درصد 2كمتر از ها و اعماق، رديف

آبياري سيالبي توانسته است با افزايش ميزان ن يبنابرا
متري خاك،  سانتي30-0شن در تمامي نوارها در عمق 

 . بهبود بخشد،توسعه ريشهي بافت خاك را در منطقه
 زتري، با ر)1387 (ي ايزد انجام شدهقاتيبراساس تحق

 سرعت  ازشدن بافت خاك و كاهش سرعت نفوذ آب
افزيش شن در  اساس نيبر ا. شوديانحالل گچ كاسته م

 را يتر درشت بافتيخاكهاخاك منطقه توانسته است 
ن مهم انحالل بيشتر گچ از منطقه و يايجاد كند كه ا

نتايج . افزايش رطوبت خاك را به همراه داشته است
اين  ميزان گچ كه توضيح آن در باال اشاره گرديد، يارزياب

 خاك افزايش شن در. كنديد ميأي تحقيق را تيافتهي
 آب در خاك را نيز افزايش يسنگين منطقه، نفوذپذير

 خاك چنانچه با استفاده از يافزايش نفوذپذير. دهد مي
ثير مثبت أتواند تيم, م گرددأتر تو با كيفيتيهاسيالب

 كاهش نيبنابراخاك و  خود را بر سرعت نفوذ آب در
كاهش .  به دنبال داشته باشد رارواناب در سطح خاك

 باعث انتقال 30-0ها در عمق لت در تمامي نمونهميزان سي
 و تغيير بافت اين عمق از خاك 90-60اين ذره به عمق 

متري در  سانتي90-0گرچه رس در عمق . شده است
 بهره 1373 تا 1371هاي ساليان رديف اول كه از سيالب

 ،دهدبرده است، كاهشي را نسبت به زمين شاهد نشان مي
 خاك در نوارهاي مختلف و اعماق ولي تغييرات اين ذره

 سال وقوع ،متفاوت با هم بسيار متفاوت است كه دليل آن
. باشدسيالب و ميزان رسوب حمل شده توسط آن مي

اليان خشكسالي از رس هاي بعد از سسيالبكه يطور به
   .دارندزيادتري برخور

  

  هاپيشنهاد
بررسي تغييرات خواص فيزيكي، شيميايي و 

 همچنين  و در داخل نوارهاي كشتبيولوژيكي خاك
 از گياهان مستقر شده در ي برخي خشكيدگييابريشه
 ،افزون بر آن. گردد پيشنهاد ميندهيهاي تحقيقاتي آهپروژ

ي احياء شده بررسي نقش رسوبات نهشته شده در عرصه
هاي بين مين رطوبت مورد نياز گياه در دورهأبراي ت

تواند ست كه مييگرسيالبي، از موارد حائز اهميت دي
  .عنوان يك طرح پژوهشي مرتبط مورد توجه قرار گيرد به

  
  يسپاسگزار

امكانات مركز تحقيقات اين تحقيق با استفاده از 
 و يخراسان رضواستان  ي و منابع طبيعيكشاورز

، انجام شده  استان اينياعتبارات اداره كل منابع طبيع
دير و تشكر كنندگان پژوهش، تقاز حمايتصميمانه . است
   . گرددمي
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Abstract 

Low quality flood irrigation are used on desert area of KaleShoor river of Sabzevar since 
1992. The main objective of this research was to asses changes in soil salinity affected by low 
quality flood irrigation. To meet this, 51 soil samples were taken and tested in the laboratory for 
salinity and indicators require. soil samples taken from depth of 0-30cm, 30-60cm and 60-90cm 
at the beginning, middle and end of the cultivated rows of the land. Three soil samples were also 
prepared from the control area. The results showed that EC and PH values reduced in all 
samples, compared with control points. In addition, organic materials and sand particles which 
carried by flood water, improved the soil structure and texture of the study area. This study also 
showed that flood irrigation has been able to reduce gypsum from range of root zone and 
transported to lower layers. 

 
Key words: desertification, flood irrigation, leaching, soil salinity, Khorasan.     


