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 چکيده

 یالبپخش س ینهگز خشک، یمهدر مناطق خشک و ن ها یالباز س ینهمهار و استفاده به یمناسب برا یها از راه یکي

داده و  یشخاک را افزا یزیحاصلخ یرزمیني،آب ز یها سفره یهآب و تغذ یرهضمن ذخ توان يآن م یلهوس است که به

 یها از رسوبات و آب یبردار بهره یروش آسان برا یک یالبرا مورد استفاده مجدد قرار داد. پخش س یالبرسوبات س

مواد  ینخاک و تأم یشترب یمهم آن شامل بارور یها است که برخي استفاده ها یالبس یرنظ یيغني از عناصر غذا

در  یادیز ییراتباعث تغ تواند يها م در سطح خاک آن یگذار ها و رسوب در آبخوان یالبآن است. پخش س یيغذا

در  یالبعملکرد شبکه پخش س يشود. پژوهش حاضر به بررس خاک عرصه چه در سطح و چه در عمق  های یژگيو

 065بندرعباس با وسعت  يجنوب شرق یلومتریک 060در فاصله  ی. دشت هشتبندپردازد يم یمنطقه هشتبند

در  یالبس شدشت، طرح پخ ینوجود آمده است. در ا کم عمق تا متوسط به یا افکنه مخروط یمربع بر رو یلومترک

خاک  های یژگياز و يدر برخ ییراتتغ يپژوهش، بررس ینهکتار اجرا شده است. هدف از ا 060و در سطح  0900سال 

 یالبر پخش سنوا از سه  ،پژوهش ینآن با منطقه شاهد است. در ا یجنتا یسهزده و مقا یالبدر عرصه س يسطح

صورت گرفت. خاک  متری يسانت 91از عمق صفر تا  يصورت تصادف به یبردار که در هر نوار نمونهاستفاده شد 

 دست یینو پا دست یانسه قسمت باالدست، مپخش سیالب و در منطقه شاهد در مجاورت منطقه  یک همچنین، در

 01اقدام به حفر  یالبخاک در عرصه پخش س ییراتتغ یریگ اندازه یانجام شد، برا یبردار نمونه يصورت تصادف به

شد.  یلو تحل  یهتجز يدر قالب طرح کامال تصادف یجنتا ،گرفته و شاهد شد. سپس یلل خاک در هر دو منطقه سیپروف

رطوبت اشباع  یلت،درصد رس، س یانگینم یالبنشان داد که در عرصه پخش س یودنتاست tبا استفاده از آزمون  یجنتا

در سطح  ییراتتغ ینکه ا یافته  یشجذب افزا قابل یمازت کل، فسفر و پتاس لکتریکي،ا یتهدا یزانو م يکربن آلخاک، 

 یکدر سطح  دار يمناطق شاهد کاهش معن نسبت به  یدیتهو درصد ماسه و اس (p ≤10/1)است  دار يدرصد معن یک

دهد که وضعیت خاک در مجموع  بهتر شده  طور کلي نتایج این تحقیق نشان مي به (.p ≤10/1)درصد داشته است 

. این وضعیت شامل افزایش حاصلخیزی خاک و  بهتر شدن وضعیت بافت خاک در اثر رسوبگذاری در بهبود است

  .نگهداشت رطوبت است
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 مقدمه

 های یزشخشک که ر یمهدر مناطق خشک و ن

بودن از پراکنش نامتناسب برخوردار  یزجوی ضمن ناچ

حل مسائل  یدکل ها یالببرداری از س هستند، بهره

 یلدل  مناطق، به ین. در اشود يقلمداد م يآب کم

با  همراه یرزمینياز منابع آب ز رویه يبرداری ب بهره

شده، باعث شده  آب برداشت یعيطب یگزینيعدم جا

داری دارای  و کارآمد آبخوان یناست که مبحث نو

که در صورت   طوری باشد. به ای یژهو یتاهم

 های یوهکار بستن ش و با به يدر سطح مل گذاری یهسرما

بر  ها، یالبدر قالب مهار س یالببرداری از س بهره

در قالب  یابانيظاهر ب های خشک و به عرصه یایاح

و  یاءاح ید،تول یداریو توسعه کشاورزی، پا یاءاح

 یست،ز یطها و مراتع و بازسازی مح توسعه جنگل

 افزوده خواهد شد. 

 ماولین طرح اجرایي پخش سیالب در منطقه سرچ

طرح  رود در قالب آبخیز زنجان هواقع در حوز

شد و  اجرا 0900یزداری سفیدرود در سال آبخ

متعاقب آن در نودهک قزوین اولین طرح تحقیقاتي 

 0900ماه  در آذر يفن يصورت پخش سیالب به

. شدها و مراتع اجرا گلوسیله مؤسسه تحقیقات جن به

بار در ایران،  شیوه علمي برای اولین  پخش سیالب به

پخش سیالب گربایگان در  يدر ایستگاه تحقیقات

های  های بیاباني و در قالب یکي از طرح عرصه

کوثر  وسیلهبهتحقیقاتي وزارت جهاد سازندگي سابق 

(. از آن به 0109 و همکاران، Kamaliبه اجرا در آمد )

های کشور و  از عرصه یعيدر سطح وس یاتعمل ینبعد ا

 یاشده   اجرا يمختلف افبا اهد یشيمناطق مختلف رو

پخش  یاتدر ارتباط با اثر عمل .استدر حال اجرا 

 يمطالعات اکنونخاک، ت یاتبر روی خصوص یالبس

 .گرفته است  انجام

Rahimzadeh (0101 )و  Zehtabian نتایج مطالعه

نشان  بر خاک یانموس یالباثرات پخش سبررسي  در

درصد اشباع و  یم،سد یم،رس، کلس ی،داد که درصد ال

شاهد   در عرصه نسبت به یمسد ينسبت جذب سطح

و وزن  یزهر درصد ماسه، سنگ یری،و نفوذپذ یشافزا

بافت خاک  ،همچنین یافت،کاهش  یمخصوص ظاهر

و در عرصه پخش  یمونيشاهد ماسه ل يدر عمق سطح

  .کرد یداپ ییرتغ یا ماسه یمونبه ل یالبس

Ghazavi ( 0101و همکاران) یالباثرات پخش س 

مشاهده  ،کرده يداراب را بررسحاج طاهره منطقه 

( متری يسانت 1-01خاک ) يکردند در عمق سطح

 (p < 10/1) یافت یشافزا داری يطور معن مقدار رس به

رس با کاهش نفوذ خاک و درصد شن  یشافزا ینو ا

 تاسیمو پ یمکلس یم،سد یکي،الکتر یتهمراه بود و هدا

 داری يو شاهد تفاوت معن یالبمنطقه پخش س ینب

از  متر يسانت 91-01. اما در عمق (p < 10/1)نشان داد 

 ,pH, Mgخاک ) عوامل ینب يتوجه تفاوت قابل

HCO3, Cl , SO4.مشاهده نشد ) 

Babaei (0100) یاتبر خصوص یالباثر پخش س 

 .کرد ررسيجمعاب موچنان را ب یزحوزه آبخ خاک در

درصد  یکي،الکتر یتخاک، هدا يماده آل یزانم یشافزا

شن از  داری يکاهش معن ینو همچن یلترس و س

 .است یقتحق ینا یجنتا ینمهمتر

چریان بر  قره رات پخش سیالباثدر بررسي  

های فیزیکي خاک نشان داد که  ، بررسي ویژگيخاک

دار بر نفوذپذیری و آب  معنيپخش سیالب اثر کاهشي 

دسترس خاک داشت. کاهش نفوذپذیری خاک در  قابل

دلیل کاهش   عرصه شاهد به  پخش نسبت به های عرصه

بستگي رصد شن و افزایش درصد رس بود. همد

دسترس و میزان  ار منفي بین مقدار آب قابلد معني

خاک  ایيهای شیمی رس خاک نیز وجود داشت. ویژگي

خالف اسیدیته، کربنات بر امل شوری، پتاسیم و بيش

های پخش سیالب افزایش  آهک و ازت در عرصه

های   یافتند. تفاوت مقدار ماده آلي و کربنات در عرصه

و همکاران،  Vaezi) دار نبود پخش و عرصه شاهد معني

0100).  

اثر پخش سیالب گچساران بر در بررسي 

مقایسه میزان فسفر، پتاسیم، نتایج  ،حاصلخیزی خاک

ازت و کربن آلي دو عرصه پخش سیالب و شاهد 

کاهش  pH یزانم يول داری را نشان نداد تفاوت معني

داری در عرصه  و درصد رس و سیلت افزایش معني

 ECشاهد داشت. در مقدار   پخش سیالب نسبت به

چند که افزایش ناچیزی در عرصه پخش  نیز، هر

شاهد   داری نسبت به داشته، ولي تغییر معني بسیال

آمده از   دست هبتحلیل نتایج   . با توجه بهنشدمشاهده 

که در  شدهای آماری، مشخص  آزمونآزمایش خاک و 

وضعیت خاک در قبل و بعد از اجرای عملیات پخش 
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شده   داری تغییرات مشاهده عدم معني دلیل  هسیالب، ب

 فراوانحاصلخیزی خاک، تغییرات های اصلي  بین عامل

دیگر پخش سیالب تأثیری بر   عبارت به ،ایجاد نشد

و  Padyab) افزایش حاصلخیزی خاک نداشت

 . (0109همکاران، 

 یها يژگیبر و پخش سیالب بررسي اثرات جنتای

که اثر پخش  نشان داد زابل-منطقه هامون در خاک

کاهش  یتروژنسیالب بر درصد مواد آلي، ازت، ن

نظر آماری  و هدایت الکتریکي خاک از دیتهیسا

 .(0109و همکاران،  Dahmardeh) دار بوده است معني

 یانگرسبزوار ب یالبپژوهش در پخش س یجنتا 

کربنات، درصد مواد  یم،سد یکي،الکتر یتکاهش هدا

 ي،مواد آل یشو افزا یدیتهشونده، گچ و اس يخنث

که  استها  نمونه اکثردر  یکربناتفسفر و ب یم،پتاس

است، در  دار يمعن پنچ درصددر سطح  ییراتتغ ینا

تا  صفرها شن در عمق  مورد بافت خاک در اکثر نمونه

است که باعث  یافته  و رس خاک کاهش یشافزا 91

روند در  یناصالح بافت و ساختار خاک شده که ا

و  Borabadi) است دار يمعن پنچ درصدسطح 

 .(0109 همکاران،

 بربم  یکآب بار یالبپخش س در بررسي اثر 

با  يبررس یج، نتاخاک یمیایيو ش یزیکيخواص ف

 یالبنشان داد، پخش س SPSSافزار  آزمون دانکن نرم

 یو محتوا يکربن آل یم،فسفر، پتاس یشباعث افزا

 یونتبادل کات یتظرف ینکل خاک و همچن یتروژنن

با نمونه شاهد شده  یسهدر مقادرصد  یکآن در سطح 

 . (0105 و همکاران، Kamali Maskooni) است

منطقه سنجه باشه  یالبپژوهش در پخش س جینتا

 یتمحالت، نشان داد که درصد شن و رس، هدا

یک و درصد اشباع خاک در سطح احتمال  یکيالکتر

 تریشب یالبدر منطقه شاهد نسبت به پخش س درصد

 .(Bakhshi، 0105ت )اس

Fazelpour (0100) یالبپخش س های روژهپ یرثأت 

خاک با حفر سه  یمیایيو ش یزیکيف یاتبر خصوص

در  یلو سه پروف یالبس  در هر عرصه پخش یلپروف

 یسهعمق مقا ششاز  یبردار شاهد و نمونه یها عرصه

 یالبنشان داد که در عرصه پخش س یجکرد، نتا

در سطح  داری يمعن ییراتبافق و هرات تغ یز،مهر

  .درصد نشان نداد جپن و یکاحتمال 

بر پلدشت  یالباثرات پخش سبررسي  جینتا

و  ي، مقدار کربن آلنشان داد اصلي خاک یيعناصر غذا

طور  طرح به یاجرا یها طول سالخاک در  لازت ک

به  101/1و از  99/1به  09/1از  یبترت  به يمحسوس

هم در  ي. مقدار فسفر تبادلیافت یشدرصد افزا 193/1

 یمو پتاس 90/0به  63/0طرح از  یاجرا یها طول سال

 یلیونقسمت در م 00/016به  39/050تبادل از  قابل

اختالف  یگر،د ی. از سویافت یشافزا داری يطور معن  به

پخش در سطح پنج  یاز عناصر در نوارها يبرخ یرمقاد

فسفر، کربن  یرکه مقاد  یطور است، به دار يدرصد معن

دست  پخش باال یو ازت خاک در طول نوارها يآل

 یینيپا یاز نوارها یشترتا دو برابر ب داری يطور معن به

نداشته  داری يمعن ییرتغ تاسیمپ یزانم ياست، ول

 . (0100همکاران، و  Sokooti Oskooei) است

Mahdavi ( 0106و همکاران) یالباثرات پخش س 

بر خواص خاک را در عمق  ینورام یخانمنطقه بندعل

با استفاده از  یجکردند، نتا يبررس متری يسانت 01

درصد کربن  یانگیننشان داد که م یودنتاست tآزمون 

رطوبت اشباع  ،ینو همچن یمپتاس ،فسفر یتروژن،ن ي،آل

و  یشافزا یالبدر عرصه پخش س یلتخاک و س

وزن مخصوص ظاهری و درصد رس  یکي،الکتر یتهدا

  .یافتکاهش 

 یها يژگیبر و یالبپخش س اثرات يبررس یجنتا 

 یرکرمانشاه نشان داد که مقاد-دشت ذهاب  خاک

 یت، هداpHنیتروژن، آهک،  ،فسفر، پتاسیم یم،سد

خاک در عرصه پخش و شاهد اختالف  یکيالکتر

حاکي از  یجنتا سویي(. از p>10/1داری ندارد ) معني

 دار ماسه دار رس و سیلت و کاهش معني معني یشافزا

(10/1>p در عرصه پخش سیالب نسبت به شاهد )

  .(Mohammadi ،0106و Nosrati ) است

دهنده  موجود نشان يمنابع علم ،یبترت بدین

 يبر منابع خاک یالبپخش س ياثرات مثبت و منف

در مناطق مختلف  ها یالباستفاده از س ینبنابرا ،است

. با استاثرات  ینا يمستلزم شناخت کامل از چگونگ

 سیاه یغت یالبپخش س یاز زمان اجرا که ینتوجه به ا

 نیدر ا .نگرفته است صورت يپژوهش گونه یچکنون ه تا

بر برخي از تغییرات  البیپژوهش، اثرات پخش س

در  البیپخش س یها عرصه در فیزیکي و شیمیایي

هرمزگان بعد از  استان واقع در هشتبندیآبخوان 
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 قرار ابيیمورد ارز سیس آناسال از ت 01گذشت 

 .گرفت

 

 ها روشمواد و 

با وسعت  اهیس غیت زیحوزه آبخپژوهش:  مورد همنطق

  واقعاستان هرمزگان  يشرق  هکتار در جنوب 6011

 البیپخش س يمحدوده مطالعات تیاست. موقع شده

و در فاصله  یشهرهشتبند يشرق  جنوبدر  سیاه تیغ

پخش  سامانه. است شده  واقع آن یلومتریک 01

 0900در سال و هکتار  060در سطح  سیاه تیغ البیس

 ری،یگ کالورت آب ،يشامل بند انحراف که شدهاجرا 

های پخش و کانال برگشت  رسان، عرصه کانال آب

 جدو تا پنمتوسط شیب عرصه پخش سیالب  .است

رسوبات آبرفتي  روی درصد است. عرصه پخش نیز بر

بافت و  درشت  افکنه  اترنری از تیپ مخروطدوره کو

تا  0/1 يجانب بیو ش تا هفت درصد یک يعموم بیش

 يشناس نیسازندهای زم. گرفته است قرار یک درصد

دوران چهارم و کواترنری  التیمتنوع و تشک ضهحو

 انهیسال يمتوسط بارندگ .گسترش را دارند نیشتریب

و متوسط  متر يلیم 3/050 (0935 تا 0900ه )ضحو

 های البیس .است گراد يدرجه سانت 01ساالنه  یدما

بار  سهتا  دو های رگباری و معموال در اثر بارشمنطقه 

دشت از  نیا .شود يم جادیو زمستان ا زییدر فصل پا

مکران و سنندج  یها زون نیب يشناس نیزم دگاهید

قرار دارد و دارای اقلیم فراخشک گرم تا  رجانیس

 . استگرم   خشک

ابتدا محدوده طرح روی نقشه  :پژوهش روش

منطقه   به هیای شب شد و منطقه نییتع يتوپوگراف

 ،يو توپوگراف يمیکه از لحاظ اقل البیپخش س

. شدعنوان شاهد انتخاب  به مشابه است يشناس خاک

 .مراحل روش کار به شرح زیر است

منظور مقایسه خصوصیات  به برداري: محل نمونه -

 برداری از خاک داخل خاک عرصه با زمین شاهد، نمونه

گرفته )منطقه پخش( و زمین مجاور  لیس نوارهای

در آن پخش نشده بود و فاقد انجام  عرصه که سیلي

شد.  انجام یات زراعي بود )منطقه شاهد(هرگونه عمل

فاصل  بررسي روند این تغییرات نیز در حد برای

 نهرهای گسترش سیالب، نوارهای اول، دوم و سوم که

برداری  های نمونه عنوان محل شوند، به گیری مي سیل

 يشاهد، از نقاط برداری از منطقه نمونهشدند. انتخاب 

با  يشناخت نیو زم خاک پینظر ت که دارای تجانس از

 01انتخاب محل  .انجام شد منطقه پخش داشتند،

در چهارسوی منطقه  زیخاک منطقه شاهد ن  نمونه

 .منظم صورت گرفت يبا پراکندگ البیس پخش خارج

 

 
  در منطقهپخش سیالب  موقعیت -1شکل 
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 شهر هشتبندی جنوب شرقي در سیاه تیغسیالب  پخش عرصه ای ماهواره تصویر -2 شکل

 

 های برداشت که نمونه جا آن ازبرداري:  روش نمونه -

های نقاط مختلف عرصه پخش  شده باید بیانگر ویژگي 

پس از انتخاب نوارهای اول، دوم و  ،، لذااست سیالب

 بندی نوارها کهگیری شده با استفاده از شب سوم سیل

 برای دیگر،  عبارت به .برداری شد نمونه  به مبادرت

های یکسان یک نوار  صحیح خاک از محل برداری نمونه

از ابتدا، یک نوار از وسط و یک نوار از انتهای عرصه 

یکسان نمودن محل  دلیل به ،. سپسشدانتخاب 

زمان پایش خاک عرصه  ها در طي مدت برداشت نمونه

برداری از  نمونه  اقدام به سیاه تیغ سیالب پخش

 بندی با دستگاه روش شبکه شده به  مشخص های محل

GPS  بدین شدبرای تعیین موقعیت دقیق جغرافیایي .

منظور، طول هر نوار به سه قسمت )قطعه( مساوی 

متر کمتر از عرض  01قطعه نیز  . عرض هرشدتقسیم 

های  فاصله شبکه ،دیگر  عبارت به نوار انتخاب شد.

( از نهرهای گسترشي و قطعه ترسیمي )عرض هر

دلیل   این امر به .متر است پنچهای خاکریز حدود  پشته

جمله  ای از شرایط مرزی و عدم دخالت عوامل حاشیه

 ریزش خاکریزها و یا تردد وسایل نقلیه موتوری در

بکه مستطیل سه ش ،بنابراین بود.اطراف لبه پخش 

ها  قطرهای آنشده که   شکل در هر نوار تشکیل

برداری  های دائمي و نقاط نمونه عنوان ترانسکت به

نقطه واقع در روی هر ترانسکت   انتخاب شد. از سه

 GPS دستگاه بابرداری که  عنوان محل نمونه به

 (.9)شکل  برداری صورت گرفت مشخص شدند، نمونه
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 سیاه تیغعرصه پخش سیالب  ازبرداری  نمونهنقاط   -3شکل 

 

 پخش از دو منطقه کی در هر برداري: نقاط نمونه -

 91تا  صفرنمونه از عمق  01و شاهد تعداد 

 ،سپس .شدسطح خاک برداشت  متری يسانت

ارسال  يشناس خاک شگاهیخاک به آزما یها نمونه

با استفاده برداری نیز  شدند. عمق خاک در محل نمونه

صورت  نیز به برداری نقاط نمونه .شداشل مدرج ثبت  از

 است. تصادفي سیستماتیک

از خاک منطقه  برداری نمونه: برداري زمان نمونه -

 0930ماه سال  شهریوردر  پخش سیالب و شاهد

 انجام شد.

 و  گيري خاك و روش تجزیه هاي اندازه شاخص -

درصد ماسه،  خاک، بافت رینظ ياتیخصوصتحليل: 

 تهیدیاس و (SP)خاک  و رس، درصد اشباع لتیس

(pH) ،يکیالکتر تیهدا (EC ،)از  ،نیهمچن و

آن،  ياصل یيغذا و مواد خاک زییخ حاصل های يژگیو

(، درصد Pجذب )  قابل فسفر ،(OC) يدرصد کربن آل

خاک  (K) جذب  قابل میو پتاس (Nازت کل )

سیلت و ماسه با روش  مقادیر رس، گیری شد. اندازه

با هیدرومتری، میزان اسیدیته خاک در گل اشباع 

متر، هدایت الکتریکي با استفاده از  pHاستفاده از 

EC،قابل فسفر ،بلک–ماده آلي با روش والکي متر  

نیتروژن و پتاسیم خاک نیز با  جذب )روش اولسن(

های مختلف و از طریق دستگاه فلوم فتومتر و  محلول

 راتییتغ سهیمقا برای شدند. گیری اسپکترومتری اندازه

)در  البیمنطقه پخش س یيایمیش وي کیزیف

 آزمون رییگ لیدر اثر س های مختلف پخش( عرصه

استفاده شد.  SPSSافزار  در نرمآنالیز واریانس 

عرصه پخش با  خاک اتیخصوص سهیمقا ،نیهمچن

افزار  در نرم t-Studentآزمون  عرصه شاهد با کمک

SPSS  رفتیپذصورت. 

 

  و بحث جینتا

مختلف خاک در  یها شیحاصل از آزما جینتا

و منطقه شاهد و  البیعرصه پخش س یها نمونه

 سهیبر اساس مقا یآمار لیتحل  و  هیتجز جینتا

شده   ارائه 0  در جدول tاز روش آزمون  ها نیانگیم

 است.

خاك منطقه پخش سيالب و  یکیزيخصوصيات ف

 شاهد

در اثر انجام پخش (SP):  اشباع خاكرطوبت  -

 شیمجموع افزا مقدار رطوبت اشباع خاک در البیس

داشته است. مقدار رطوبت اشباع در منطقه شاهد و 

در  ودنتیاست-يهای پخش با استفاده از آزمون ت عرصه

درصد را از خود  یکدر سطح   داری يکل اختالف معن

داری  نگه شیااز افز يمسئله حاک نینشان داده که ا

 شیرطوبت خاک، افزا شی. با افزااستآب در خاک 

قرار  ریدمای خاک تحت تأث ،نیچنو هم ياهیپوشش گ

 که نیتر خواهد شد. نظر به ا خواهد گرفت و متعادل

درصد رطوبت اشباع خاک با بافت خاک رابطه 

و  زدانهیر  ذرات شیبا توجه به افزا ،دارد، لذا داری يمعن

درصد رطوبت  زانیم شیدانه، افزا شتکاهش ذرات در

 نی. مشابه چنرسد ينظر م به يخاک منطقاشباع 

 پنجدر سطح ( 0105و همکاران ) Javadiرا  ای یجهنت
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 انیدرصد در عرصه پخش نسبت به عرصه شاهد ب

 (0100)و همکاران  Eisazadeh. همچنین، اند نموده

به این نتیجه  پلدشت البیپخش س گاهتسیادر 

 01 صفر تا درصد رطوبت اشباع در عمقکه  ندرسید

برابر  01تا  دار يطور معن نوار اول به یمتر يسانت

 .نشان داد شیافزا

 

 t و شاهد با استفاده از آزمون پخش سیالبهای خاک منطقه  داده نیانگیم سهیحاصل از مقا جینتا -1جدول 

 پخش سیالب میانگین نمونه دتعدا خاکهای  ویژگي
منطقه میانگین 

 شاهد
 داری سطح معني درجه آزادی t   مقدار

 0/000 38 15/786** 0/57 1/30 20 )درصد( کربن آلي

 20 0/15 0/06 **11/423 38 0/000 (ppm) ازت کل

 20 251/9 171/8 **9/666 38 0/000 (ppm)پتاسیم 

 20 15/23 9/5 **14/848 38 0/000 (ppm) فسفر

 0/000 38 - 8/739** 84/25 76/45 20 )درصد(شن 

 0/000 38 6/99** 5/53 8/6 20 )درصد( رس

 0/000 38 7/255** 10/18 14/95 20 )درصد( سیلت

 هدایت الکتریکي

 (dSm-1) 
20 1/07 0/55 **10/335 38 0/000 

 0/176 38 - ** 1/38 7/70 7/52 20 اسیدتیه

رطوبت اشباع خاک 

 )درصد(
20 36/74 27/10 **23/336 38 0/000 

ns ،*  درصد یکو  پنچدار در سطح  دار و معني معني ترتیب غیر : به**و 

 

توجه   گذاری قابل : با توجه به رسوبرس درصد -

 ،شدمشاهده  البیکه در عرصه پخش س زدانهیمواد ر

 91 تا صفرمطابق انتظار تفاوت درصد رس در عمق 

خاک در منطقه پخش نسبت به منطقه  متری يسانت

درصد رس  نیانگیکه م  طوری بوده، به دار يشاهد معن

در منطقه  درصد 6/0به  09/0در منطقه شاهد از 

درصد  نیانگیم سهیاست. مقا دهیرس البیس خشپ

درصد رس   شیدهد که افزا يرس دو منطقه نشان م

یک منطقه پخش نسبت به منطقه شاهد در سطح 

 را جهینت نیمشابه ا .است دار يمعن درصد

Aghaeiafshar (0105)، Ghazavi همکاران و 

 دست  هب (0100)و همکاران  Vaeziو  (0101)

 .اند آورده

 دهنده لیتشک زدانهیجمله مواد ر از درصد سيلت: -

 تیکه قابل ها البیمعلق رسوبات حاصل از س بار

. با توجه است لتیدارد، س زین ادییز رییپذ شیفرسا

 البیدر منطقه پخش س زدانهیگذاری مواد ر رسوب به

آن با منطقه شاهد  دار يمعن شیانتظار افزا اهیس غیت

است  نیدهنده ا نشان حاصل جیاست. نتا  وجود داشته

دو منطقه  لتیدرصد س نیانگیم سهیکه مقدار مقا

 30/05از  منطقه پخش لتیکه درصد س دهد ينشان م

است،  دهیدرصد در منطقه شاهد رس 00/01درصد به 

 افزایشبودن  دار ياز معن يحاک ها، نیانگیم سهیمقا

  .استدرصد  یکدر سطح  لتیدرصد س

در  البیهای پخش س پروژه معموالدرصد شن:  -

 زیهای آبخ حوزه يهای واقع در خروج مخروط افکنه

شامل درصد  دانه که دارای بافت درشت شود ياجرا م

منطقه در  هی. بافت خاک اولباشند يم شترییب ماسه

دارای  زین اهیس غیت البیشده برای پخش س  نظر گرفته

 انیسال يدر ط اماای بوده است.  دانه بافت درشت
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گذاری  و رسوب انهیسال های رییگ لیاحداث پروژه، س

منجر به کاهش  زدانهیاز مواد ر ای هیحاصل از آن، ال

خاک  متری يسانت 91تا  صفر هیدرصد ماسه در ال

منطقه پخش نسبت به منطقه شاهد شده  يسطح

های مربوط به درصد ماسه دو  داده تحلیلاست. پس از 

شده که در آن کاهش   مشخص عهمطال مورد ماریت

نسبت به  البیدرصد شن در خاک منطقه پخش س

 .است دار يدرصد معن یکشاهد در سطح 

(، 0105) و همکاران Kamali Maskooniمطالعات 

Ghazavi (0101) و همکاران ،Babaei (0100)  و

Nosrati و Mohammadi (0106 )مشابه  باًیتقر زین

بافت  راتییپژوهش در مورد تغ نیحاصل از ا جینتا

 شیاز افزا يکه حاک است البیخاک در اثر پخش س

خاک )رس( و کاهش درصد مواد  زدانهیدرصد مواد ر

 .استدانه خاک ) شن(  درشت

خاك منطقه پخش سيالب  یشيميایخصوصيات 

 و شاهد

 يکیالکتر تیهدا (EC): خاك یهدایت الکتریک -

بر متر که در عرصه پخش  منسیز يدس 00/1شاهد 

  شیبر متر افزا منسیز يدس 11/0به حدود  البیس

خاک در مناطق  يکیالکتر تیهدا راتییاست. تغ افتهی

هر منطقه،  طیبا توجه به شرا البیپخش س

و امالح حمل شده  البیس تیفیخاک، ک های يژگیو

شوری  شیافزا زین نجای. در ااستآن متفاوت  وسیلهبه

 البیس قیاست که از طر يامالح شیافزا لیدل خاک به

  .شده است  به عرصه منتقل

Vaezi ( در تحقیق خود در پخش 0100) و همکاران

 Lotfollahzadeh ،و همچنین چریان قرهسیالب 

( در ایستگاه پخش سیالب سرچاهان دریافتند 0111)

به  پخش سیالبشوری در مناطق  مقدار شیافزاکه 

درصد  یکاز لحاظ آماری در سطح  منطقه شاهد

 .خواني دارد که با نتیجه این پژوهش هم است ردا يمعن

و همکاران  Borabadi وسیلهبهکه  يدر پژوهشاما 

 Mahdaviو  سبزوار بالیپخش سدر منطقه ( 0109)

منطقه ( در پخش سیالب 0106) و همکاران

 تیهدا کاهش انگریب ،صورت گرفت نیورام خانیبندعل

 است. متفاوت پژوهش  نیا جیکه با نتا است يکیالکتر

 نیانگیم سهیو مقا لیتحل و  هیتجز (pH): اسيدیته - 

مطالعه در عرصه  مورد ماریهای خاک در دو ت داده

دهنده  نشان tبا کمک آزمون  اهیس غیت البیپخش س

در منطقه  00/1خاک از  pH نیانگیم دار يمعن ریغ

دلیل آن را  .استدر منطقه شاهد  11/1پخش به 

شویي امالح در اعماق برطوبت و آ توان افزایش مي

 تهیدیاس مقدار. سیالب دانست پخش همختلف عرص

که  جا آن از .است هفتمطالعه حدود  خاک مورد

در  یيجذب عناصر غذا تیو قابل تیانحالل، تثب تیقابل

خاک  تهیدیاس ،است، لذا تهیدیاس راتییخاک تابع تغ

 اهیگ کیولوژیو ب یيایمیش هیدر تغذ یا عامل عمده

 عرضه پخش سیالبدر  زیخاک ن تهیدیاست. مقدار اس

 یبرا تهیدیاس نیمقدار بهتر نیا .است هفتحدود 

جذب اکثر  تیو قابل تیحالل رایاست، ز اهانیغالب گ

 .در حد مطلوب است تهیدیاس نیدر ا یيعناصر غذا

و  Vaeziتحقیقات های پخش در  در عرصه pHکاهش 

، چریان سیالب قره  ( در عرصه پخش0100همکاران )

Padyab  در ایستگاه پخش سیالب  (0109)و همکاران

سیالب در پخش Aghaei Afshar (0105 ) ،گچساران

 Ghazavi هدر مطالع گزارش شد. نیز دهندر هشتبندی

حاجي در عرصه پخش سیالب ( 0101) و همکاران

دار گزارش نشده  معنيخاک  pH تغییرات طاهره داراب

 .پژوهش متفاوت است نیا جهیکه با نت است

 ییخاك و مواد غذا زييحاصلخ هاي یژگیو

و درصد ازت   يدرصد کربن آل نیانگیم سهیمقا :یاصل

های  جذب نمونه  قابل میو پتاسجذب   کل، فسفر قابل

 البیمنطقه پخش و شاهد در پخش س ماریدو ت

 يعناصر اصل دار يمعن شیدهنده افزا نشان اهیس غیت

 صفردر دو عمق  البیدر اثر پخش س يخاک و مواد آل

درصد بود. علت  یک با احتمال یمتر يانتس 91تا 

به شستشوی مواد آلي از  توان يرا م يکربن آل شیافزا

ها در  گذاری آن خاک سطحي اراضي باالدست و نهشته

 لیدل ازت به شیعرصه پخش سیالب نسبت داد. افزا

و  البیدر منطقه پخش س ياهیپوشش گ شیافزا

قشر  شیفرسا توان يرا م میفسفر و پتاس شیافزا

مناطق دانست. در  نیباالدست و انتقال آن به ا يطحس

کل فسفر و  تروژنیپژوهش سه عنصر پرمصرف ن نیا

 یها عنوان شاخص به يجذب و کربن آل قابل میپتاس

پژوهش  نیا درشدند.  يخاک بررس یزیخحاصل

 البیدر منطقه پخش س میازت، فسفر و پتاس ریمقاد

درصد  33در سطح  یدار يمعن شینسبت به شاهد افزا
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 ستگاهیدر ا (0109و همکاران ) Padyabداشته است. 

که  دندیرس جهینت نیگچساران به ا البیس پخش

خاک  یزیحاصلخ شیبر افزا یریتأث البیس پخش

 Mohammadiو  Nosrati ،همچنین .نداشته است

( در پخش سیالب دشت ذهاب نتیجه گرفت 0106)

در عرصه پخش و شاهد  ،فسفر، پتاسیم م،یسد ریمقاد

 نیا هجیندارد که با نت (p< 10/1) داری اختالف معني

 وسیلهبهکه  يدر پژوهش پژوهش متفاوت است.

Dahmardeh  در منطقه پخش ( 0105)و همکاران

و  Kamali Maskooniو  هامون سیستان البیس

و  بم کیآب بار البیپخش سدر  (0105) همکاران

Mahdavi ( در پخش سیالب 0106) و همکاران

ازت،  راتییتغ ،صورت گرفت نیورام خانیمنطقه بندعل

 نیا جیدار بوده است که با نتا معني فسفر و پتاسیم

 است. کسانیپژوهش 
عناصر  نیتر و مطرح نیترسه عنصر از مهم نیا

نقش  اهیگ هیهستند که در تغذ یيپرمصرف غذا

عناصر  نیا شیباعث افزا البیدارند. پخش س ياساس

خاک  یزیخر منطقه طرح شد و سبب بهبود حاصلد

ازت،  ریعناصر پرمصرف نظ زانیم شیافزا .شده است

 شیافزا راستایمثبت در  رییتغ کی میفسفر و پتاس

 شیچند افزا هر ،شود يخاک محسوب م یزیحاصلخ

محصوالت  يممکن است کشت برخ يکیالکتر تیهدا

 .حساس را محدود سازد

 

 يريگ جهينت

پژوهش، پخش  نیحاصل از ا جیبر اساس نتا

باعث  ،بوده یادیآثار مثبت ز یدارا اهیس غیت البیس

و  يکیزیخاک و اصالح خواص ف یزیخحاصل شیافزا

خاک در  یها يژگیو سهیخاک شده است. مقا یيمایش

از  يو شاهد نشان داد که بعض البیمنطقه پخش س

طور  به اتیعمل یخاک در اثر اجرا یها يژگیو

 البیاند. در منطقه پخش س کرده رییتغداری  معني

، درصد اشباع سیلت م،یو پتاس رازت، فسف ،يمواد آل

 شیدرصد افزا یکدر سطح  يکیالکتر تیخاک و هدا

در منطقه  تهیدیاس و داشته و مقدار شن یدار يمعن

 یدار يدرصد کاهش معن یکدر سطح  البیپخش س

  .داشته است

باعث  سیاه تیغدر منطقه  البیپخش س اتیعمل

امر سبب بهبود بافت خاک  نیرس شده و ا شیافزا

 نیبافت خاک از سبک به سنگ رییتغ نیشده است. ا

 ،نیرطوبت خاک در منطقه شده و همچن شیباعث افزا

 شود يخاک م یدهایئکلو شیرس سبب افزا شیافزا

دنبال آن  خاک و به يونیتبادل  شیکه سبب افزا

 شیدارد. با توجه به افزا يرا در پ یزیخحاصل شیافزا

و  افتهی رییگرفت که بافت خاک تغ جهینت توان يرس م

 شیاست. افزا  افتهی طور متوسط بافت خاک بهبود به

 یزیخخاک سبب حاصل میعناصر ازت، فسفر و پتاس

منطقه  ياهیخاک شده که باعث شده که پوشش گ

 .شود تیتقو

 یياجرا اتیعمل زییر پروژه با طرح نیاجرای ا

مدت  يبرای طوالن قیمناسب و حفظ و نگهداری دق

که  ياراض تواند يم اتیعمل گونه نی. اشود يم هیتوص

مر مث اریبس ،ندارد زییخلحاظ حاصل از يخوب لیپتانس

خاک محدوده  زییخثمر باشد و با باال بردن حاصل

خاک  الب،یپخش س اتینظر برای انجام عمل مورد

 ریو درختان مثمر و غ اهانیبرای استقرار و رشد گ

که در ادامه  شود يم شنهادیآماده شود. پ دیمثمر مف

 مؤثرعوامل  ریبر سا البیحاضر اثر پخش س قیتحق

مختلف خاک  اعماقدر  يخاک و حت یریمانند نفوذپذ

 .شود يبررس
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Abstract 

The flood water spreading is one of the suitable ways for the control and efficient use of 

flood water in arid and semiarid regions. By this way, the flood sediments are reused 

and soil fertility increased. The floodwater spreading is an suitable way to exploit 

deposits of nutrient-rich water that have some important uses include more fertile soil 

with nutrients supply. Floodwater spreading in the aquifer and sedimentation in surface 

soil cause large changes in soil characteristics on the surface and at the depth. This 

research is about Tigh Syah, Hashtbandi floodwater spreading network located in the 

165 km in the South-east of Bandar Abbas on a shallow alluvial apron. In this plain, 

floodwater spreading plan began in 2005 with an area of 165 hectares. The purpose of 

this research was to study the changes in some features of the topsoil affected by 

floodwater and to compare its results with the control area. In this study three 

floodwater spreading network were implemented and in any network soil was sampled 

from 0-30 cm top soil and from three sections of upstream, middle and downstream of a 

control area. The study area was located in Tigh Syah in Hashtbandi, Hormozgan 

Province. For measuring changes on soil properties, 20 samples were selected from 

inside and outside of the station. The results were analyzed in a completely randomized 

design. Results of t test, showed that the average percentage of  clay, silt, soil saturation 

moisture, organic carbon and electrical conductivity, total N, phosphorus and potassium 

were increased at the level of %1 (P≤ 0.01). Results also indicated that electrical 

conductivity and sand and pH were decreased (P≤ 0.01) in flood spreading area 

compared to control site. The results of this research indicates that in general, soil 

condition improves by floodwater spreading as a positive operation. 

 

Key words: Control area, Floodwater spreading, topsoil, Hashtbandi plain, Hormozgan 

province, Soil properties 
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