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بهترشدن برخی ویژگی های خاك و پوشش گیاهی 
پی آمد آبیاری سیالبی در جهان آباد تربت جام

)پژوهش  و  سازندگی(

ژپوهش اهیپ آبخیزداری

چكیده
ويژگي هاي کمی و کیفی رســوب ها و نمک های آمده از ســیل مي تواند موجب تغییر در خاك و پوشش گیاهی شود. پس از تهیه ی نقشه ی 
منطقه، خاك و پوشــش گیاهی در عرصه ی پخش و شــاهد بررسی شد. نمونه گیری و تحلیل شیمیايی خاك در قالب طرح فاکتوريل با سه 
عامل وضعیت عرصه ی پخش، دوری و نزديکی به پشــته ها و عمق خاك )20–0( ســانتی متری و )60 –20( سانتی متری در سه تکرار، و 
اندازه گیــری وضعیــت، گرايش و تولید گیاهان در دو مرحله )قبل و بعد از پخش ســیالب( به ترتیب، از روش چهار عاملی، ترازوی گرايش و 
قطع و توزين انجام شــد. نتايج نشــان داد که پخش ســیالب بر خاك اثرگذار بود، به طوری که نسبت جذب سديم، سديم، کلسیم و آهک در 
هر ســه وضعیت  پخش سیالب درمقايسه با شاهد افزايش معنی داری نشــان داد، و بافت خاك در برخی نقاط سنگین تر شد. مقدار سديم و 
نسبت جذب سديم نیز با افزايش عمق خاك افزايش يافت که سبب شوری  اندك خاك گرديد. نتايج بررسی های پوشش گیاهی نشان داد که 
وضعیت مرتع قبل از انجام پخش سیالب فقیر، گرايش آن منفی، و تولید آن 40 کیلوگرم گیاه خشک در هکتار شد، در حالی که بعد از اجرای 

پخش سیالب وضعیت مرتع متوسط، گرايش آن مثبت و ظرفیت تولید آن به 110 کیلوگرم گیاه خشک در هکتار رسید. 

واژه هاي کلیدی: بافت خاك، تولید گیاهی، رسوب، وضعیت مرتع 
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مقدمه
در ايران روش های متعددی برای جمع آوری روان آب و استفاده از آب سیالب 
برای کشاورزی گزارش شده اســت )ماليي و شفیعي 2003(. پخش سیالب 
يکــی از روش های مؤثر و راه حل های کارآمد و مناســب برای بهینه ســازی 
اســتفاده از روان آب در منطقه های خشک و نیمه خشــک دانسته شده است 

)هاستون 1960؛ باباخانلو 1985 و کوثر 1995(.
ســامانه ی پخش سیالب در منطقه هايي اجراشــدنی است که، خاك آن توان 

زيــادی در نفوذپذيري و ظرفیت نگه داري آب داشــته باشــد، شــیب زمین 
کم تر از 5 درصد )احمدي 2000( باشــد و جمع آوری و پخش روان آب ازنظر 
پســتي وبلندي، برای انحراف مناسب باشد، و میزان بارندگی آن 200 تا 600 
میلی متر باشــد و در بیش تر سال ها )دســت کم 8 از 10 سال( هرز-آب کافی 
داشته باشد و ســیالب آن رسوب زيادي نداشته نباشــد )مقدم 1998(. آمار 
بارندگي هاي منطقه نشــان مي دهد که روان آب بارش هاي فصلي در بیش تر 
سال ها زمان و حجم مناسبی دارد )NRCS 1 2004(. معمواًل اگر بارش هاي 
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Abstract
Quantitative and qualitative characteristics of the suspended load may affect soil and vegetation.  
After drawing an area map, soil and vegetation were examined at both floodwater spreaders and 
control areas. The soil was sampled and examined by chemical analysis as three-factor randomized 
complete block design  including condition of basin, distance and proximity to the banks, depth 
of soil 0–20 cm and 20–60 cm in triplicate. Condition, trends and plant production in two stages 
(before and after floodwater spreading) were studied by the four-factors method, trend balance and  
clipping and weighing, respectively. Results showed that spate irrigation affected soil sodium absorption  
ratio (SAR), sodium, calcium and CaCo3 with a significant increase compared to control in all 
three phases of soil texture became heaveier in some localities. SAR significantly increased with 
depth. An Increase in EC and SAR caused little salinity and sodicity, respectively. The rangeland  
condition, which was poor prior to spate irrigation (40 kg dry matter per hectare per year), and Showing a  
negative trend, improved to the intermediate category, it was with a positive trend and production of 
110 kg dry matter per hectare per year after spate irrigation.

Keywords:  Effect of sediment, plant production, rangeland condition, soil texture 
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فصلي با رويش گیاهان منطقه هم زمان باشد بهترين نتیجه را خواهد داشت. 
پخش ســیالب در  زمین های با خاك کم عمق، شــور، قلیايی و گچی، و در 
زمین های بدخیم1  به دلیل باال بودن حجم رسوب ها توصیه نشده است )مقدم 

.)1998
مثبت يا منفی بودن اثر پخش سیالب بر ويژگي هاي فیزيکی و شیمیايی خاك 
بســتگی به ويژگي هاي رسوب های وارد شده به پهنه های پخش سیالب دارد 
)ماليي و شــفیعي 2003(. ورود حجم زيادی از سیالب محتوی نمک ها و بار 
معلّق فراوان با منشــاءهای متفاوت، از يک سو با برجای گذاردن رسوب های 
فراوان، و از ســوی ديگر با نفوذ مــواد محلول و ريزدانه همراه با ســیالب 
نفوذی در آبرفت ها، با گذشــت زمان ســبب تغییراتــی در ويژگي هاي خاك 
می شود. بنابراين، به نظر می رسد در طول زمان بازده طرح های پخش سیالب 
کاهش می يابد و اين طرح ها بعد از مدتی کارآيی خود را از دســت مي دهند. 
از طرف ديگر، در خاك های با حاصل خیزی اندك و درشت بافت، رس موجود 
در ســیالب در نقطه های مختلف متفاوت اســت، و الزم است میزان متوسط 
اين تغییرات و روند آن در طول زمان بررســی، و با استفاده از نتايج آن روش 
مناســبی برای افزايش بهره وری اين طرح ها پیشنهاد شود )سکوتي اسکوي 
2002(. ته نشین شدن رســوب در عرصه های مرتعی اثرهايی منفی نیز دارد 
که از آن جمله می توان ازبین رفتن قــدرت زادآوری گیاهان مرتعی و خفگی 
پوشــش گیاهی  بر اثر انباشته شدن اليه های متناوب ذره های الي و رس بر 
اثر کاهش تخلخل خاك، افزايش گونه های مهاجم، مدفون شــدن پوشــش 
گیاهی به خصوص گیاهان جوان، نفوذنکردن آب در خاك، ايجاد تنش خشکی 
در گیاهان منطقه، و افزايش شــوری خــاك را نام برد )کیاحتري و همکاران 

.)2002
نادری )1988( تغییر ويژگي هاي فیزيکي و شــــیمیايي نمونه هاي خاك بر 
اثر ته نشســــت رسوب های معلق را در تغذيه ی مصنوعي آب هاي زيرزمیني 
دشــــت گربايگان فســا نشــان داد. ويژگي هاي خاك در عمق های 0–30 
ســــانتي متري، پیش از گسترش ســیالب )شــــاهد(، و بعد از چهار سال 
پخش ســیالب بررسي شــد. در اصالح و احیای مراتع، پخش سیالب بیش تر 
در منطقه هايی با خاك های بافت ســبک و در شــیب های کم اجراشــدنی 
اســت و بازدهی پذيرفتنی دارد. نتايج تحقیقات غفاری )1995( در عرصه ي 
پخش ســیالب کال ايور جاجرم در استان خراسان شمالی نشان دادکه پس از 
اجراي پخش ســیالب، درصد رس از 12 به 32، الي از 53 به 66 و ماسه از 

24 به 20 تغییر يافت. به دلیل ســنگین تر شدن بافت خاك ناشی از ته نشینی 
ذره هــای رس، نفوذپذيری خاك از 5 ســانتی متر بر ســاعت قبل از اجرای 
پخش ســیالب به حدود يک سانتی متر بر ســاعت بعد از اجرا کاهش يافت. 
مهارکردن ســیالب و نفوذ آن در مخروط افکنه عالوه بر افزايش حاصل خیزی 
خاك و باالآمدن ســطح آب زيرزمینی، از پیــش روی کوير جلوگیری مي کند 
)غفاري 1995(. محمدی و اسماعیل نســب )2000( در بررســی ويژگي هاي 
فیزيکی خاك پخش ســیالب در حوزه ي میهم شهرســتان قروه در اســتان 
کردستان، افزايش درصد اشباع و اسیديته، و کاهش هدايت الکتريکی و درصد 
موادخنثی شــونده را گزارش کردند. در پژوهــش آن ها کربن آلی خاك تغییر 
چندانی نکرد. از طرفی در ســطح خاك، درصد نســبی رس افزايش و شــن 
کاهش داشت و الي ثابت ماند، اما در عمق های پايین، رس و شن کاهش و 
درصد نســبی الي افزايش داشت. محمدی و اسماعیل نسب )2000( گزارش 
کردند که مهارکردن سیالب های جاری شده سبب کاهش خسارت، تغذيه ی 
ســفره ی آب زيرزمینی، اصالح خاك کشاورزی و بهبود ويژگي هاي فیزيکی 
خاك می شــود. نتايج پايش مــداوم ويژگي هاي فیزيکی و شــیمیايی خاك 
عرصه ي پخش ســیالب جاجرم در استان خراسان شمالی )اسکندري تربقان و 
ايزانلو 2012( نشــان داد که پخش سیالب باعث افزايش حاصل خیزي خاك، 
بهبود بافت خــاك، و افزايش ظرفیت نگــه داری رطوبت خاك در عرصه ي 

پخش سیالب جاجرم شد.
با توجه به اين که عرصه های مختلف پخش سیالب در جاهای مختلف کشور 
از نظر ويژگي هاي گیتاشناســي، خاکی و اقلیمی با يک ديگر متفاوت اند، و از 
ســوی ديگر تاکنون هیچ بررسی خاك شناسی و پوشش گیاهی در اين منطقه 
انجام نشده است، اين مطالعه با هدف بررسي اثر پخش سیالب بر ويژگي هاي 
کمي و کیفي خاك و پوشش گیاهي منطقه، و دادن پیشنهادهايی برای کاشت 
گونه های مناسب مرتعی و علوفه يی و گیاهان دارويی متناسب  با شرايط برای 

بهبود وضعیت درآمد مردم منطقه انجام گرفت. 

مواد و روش ها
مشخصات منطقه ی مطالعه 

پخش سیالب جهان آباد در جنوب روستای جهان آباد و خروجی حوزه ي آبخیز 
موســی آباد در زير حوزه ي تیمنک قرار دارد )شــکل 1(. مساحت  منطقه ی 
اجرای پخش ســیالب 300 هکتار و کم ترين و بیش ترين ارتفاع آن به ترتیب 

 3 

 آب ؿٌش ةاالآىغن و ظا  ظیؽی افؽایف صامم ةؼ غالوه افکٍَ ىعؼوط در آن ٌفّذ و ؿیالبکؼدن ىِار .یافث کاُف ةػغ از ازؼا ؿاغث
 ظا  فیؽیکی ُای ویژگی ةؼرؿی در (2000) ٌـب اؿياغیم و ىضيغی .(1995)غفاری  کٍغ ىی کّیؼ زهّگیؼی روی پیف از ،زیؼزىیٍی

 درمغ و انکحؼیکی ُغایث کاُف و ،اؿیغیحَ و اقتاع درمغ افؽایف ،کؼدؿحان اؿحان در كؼوه ىیِو قِؼؿحان ی صّزه در ؿیالب پعف
 و افؽایف رس ٌـتی درمغ ،ؿٌش ظا  در ًؼفی ٌکؼد. از چٍغاٌی جغییؼ ظا  آنی کؼةً ُا آنپژوُف  در کؼدٌغ. گؽارشرا  قٌّغه ىّادظٍذی

 ٌـب و اؿياغیم ضيغیى داقث. افؽایف الی ٌـتی درمغ و کاُف و قً رس ،پاییً ُای غيق در اىا ،داةث ىاٌغ الیو  داقث کاُف قً
 و کكاورزی امالح ظا  ،ىیٍیززیؼ آب ی ؿفؼهی  غػیَ، جظـارت ب کاُفؿت قغه زاری ُای ؿیالب کؼدنىِار کَ گؽارش کؼدٌغ (2000)

ن ؿیالب زازؼ  در اؿحا پعف ی فیؽیکی و قیيیایی ظا  غؼمَ ُای ویژگی یر پایف ىغاو ٌحا .قّد ىی ظا  فیؽیکی ُای ویژگی ةِتّد
 افؽایفو  ،ةافث ظا  ةِتّدظیؽی ظا ،  صاممافؽایف  ؿیالب ةاغخ ٌكان داد کَ پعف( 2012جؼةلان و ایؽاٌهّ  )اؿکٍغریظؼاؿان قيانی 

 .قغ ؿیالب زازؼ  پعف ی در غؼمَ ظا  داری رًّةث ظؼفیث ٌگَ
دیگؼ ىحفاوت  و اكهیيی ةا یک ، ظاکیگیحاقٍاؿی ُای ویژگیکكّر از ٌظؼ  زاُای ىعحهفؿیالب در  ُای ىعحهف پعفکَ غؼمَ ةا جّزَ ةَ ایً

ةؼرؿی ادؼ ایً ىٌانػَ ةا ُغؼ  ،اؿث اٌسا  ٌكغهگیاُی در ایً ىٌٍلَ  قٍاؿی و پّقف  ظاةؼرؿی و از ؿّی دیگؼ جاکٍّن ُیچ  ،اٌغ
ی ی غهّفَ و ُای ىٍاؿب ىؼجػی کاقث گٌَّ ةؼای یپیكٍِادُایدادن و  ،ىٌٍلَکيی و کیفی ظا  و پّقف گیاُی  ُای ویژگیؿیالب ةؼ  پعف

    ىٌٍلَ اٌسا  گؼفث.ىؼد درآىغةِتّد ووػیث  ةؼای قؼایي ةا  ىحٍاؿب داروییگیاُان و 
 

 هامواد و روش
 مطالعه   یمطخصات منطقه

  (. ىـاصث1دارد )قکم  جیيٍک كؼار ی صّزه زیؼ در آةاد ىّؿی آةعیؽ ی صّزه و ظؼوزی آةادزِان روؿحای زٍّب در آةاد زِان ؿیالبپعف
آةعیؽ  ی صّزه (.1)زغول  اؿث ىحؼ 1040 و 1010 جؼجیب ةَ آنارجفاع جؼیً  جؼیً و ةیف کو ُکحار و 300 ؿیالبپعف ازؼای یىٌٍلَ

 ی و از ٌظؼ ؿیاؿی در ىضغوده ،آةعیؽ کّیؼ ىؼکؽی یکیهّىحؼىؼةع در صّزه 56/499آةاد ةا ىـاصحی در صغود  ؿیالب زِان ةاالدؿث پعف
ةؼرؿی ةؼ   ث. جاکٍّن ُیچزٍّب اؿ–ةا زِث قيالآةی  ییآةاد صّزهی آةعیؽ زِانزا  اؿحان ظؼاؿان روّی اؿث. صّزه قِؼؿحان جؼةث

 اؿث. اٌسا  ٌكغهقٍاؿی درایً ىٌٍلَ ظا 
 

  .عمومی حوسه های ویضگی -1جذول 

 ٌا  صّزه
 ىـاصث صّزه
 )کیهّىحؼىؼةع(

ىـاصث 
ؿیالب پعف  

 )ُکحار(

جؼیً و  کو
ارجفاع جؼیً  ةیف

از ؿٌش دریا 
 )ىحؼ(

 زِث
 غؼض زغؼافیایی ًّل زغؼافیایی

 داٌیَ دكیلَ درزَ داٌیَ دكیلَ درزَ

آةاد زِان  56/499  300 1010– 1040 ّبٍز -قيال   
60 43 7/76 35 42 77/58 
60 77 91/52 35 72 25/06 

  
1- badland

بهترشدن برخی ویژگی های خاك و پوشش گیاهی...
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1010 و 1040 متر اســت )جدول 1(. حوزه ي آبخیز باالدست پخش سیالب 
جهان آباد با مســاحتی در حدود 499/56 کیلومترمربع در حوزه ی آبخیز کوير 
مرکزی، و از نظر سیاســی در محدوده ي شهرستان تربت جام استان خراسان 
رضوی اســت. حوزه ی آبخیز جهان آباد حوزه يی آبي با جهت شمال–جنوب 

است. تاکنون هیچ  بررسی بر خاك شناسی دراين منطقه انجام نشده است.

خاك
برای بررسی تأثیر اجرای پخش سیالب بر ويژگي هاي خاك، نمونه برداری از 
خاك در قالب طرح بلوك به صورت فاکتوريل با ســه عامل وضعیت عرصه ي 
پخش ســیالب، فاصلــه )دوری و نزديکی( تا پشــته ها در هر وضعیت )برای 
مطالعه ي دقیق تر ويژگي هاي خاك( و عمق خاك در ســه تکرار انجام شــد. 
نمونه ها از دو منطقه )پخش سیالب و منطقه ي شاهد( که از نظر ويژگي هاي 
پســتي وبلندي و خاك مشابه بودند برداشته شد. به دلیل وسعت زياد منطقه و 
نیاز به بررســی دقیق تر تأثیر ســیالب بر ويژگي هاي خاك، عرصه ي پخش 
آب به ســه قسمت تقســیم و وضعیت بندی شــد. وضعیت يک )P1( شامل 
بخش هايی از عرصه بود که پشــته های آن در مجاورت و يا فاصله ي کم تری 
از محل پخش آب قرار دارد و ســیالب ابتدا اين بخش را می پوشاند. وضعیت 
دو )P2( بخــش میانــی و وضعیت ســه )P3( منطقــه ي انتهايی عرصه ی 
پخش ســیالب اســت. نمونه های خاك در هر وضعیت برای بررسی بافت و 
ساختمان خاك، درصد ســنگ و سنگ ريزه، استحکام خاك درحالت خشک، 

تجمع آهک، ضخامت اليه های تشخیص دادنی، فضاهای خالی درون خاك، 
و فعالیــت زيندگان درون خاك از دو فاصله ي دور )F( و نزديک به پشــته ها 
)C(، و در هر نقطه از دو عمق 0–20 )D1( و 20-60 )D2( ســانتی متری 
)بیش ترين عمق ريشه دوانی بیش تر گیاهان( برداشته شد. نمونه ها از منطقه ي 
شــاهد نیز به همین صورت جمع آوری شــد. منطقه ي شاهد وضعیت چهارم 

طرح گرفته شد.
نمونه ها پس از خشک شدن در هوای آزاد از الک 2 میلی متری گذرانده شد. در 
نمونه های خاك پی اچ، هدايت الکتريکی، آهک، بافت خاك، مقدار کاتیون ها، 
برخــي آنیون ها و درصد کربن آلی اندازه گرفته شــد )جــدول 2(. عامل های 
تشــريح خاکرخ شــامل عمق، بافت و ساختمان، ســنگ ريزه در سطح و در 
عمق، نفوذپذيری، شــوری و قلیايیت، آب گذاری عمقی، عارضه های طبیعی 
و فرســايش و درصــد آهک بود. تجزيه ی آماري داده ها بــا کاربرد نرم افزار 
ام ستات-سی انجام شــد و میانگین داده ها با استفاده از آزمون چند دامنه يي 

دانکن در سطح احتمال 5 درصد مقايسه شد )جدول های 3 – 9(.

پوشش گیاهی
برای بررســی تأثیر عملیات پخش سیالب بر پوشش گیاهی منطقه، پژوهش 

گیاهان در دو مرحله، قبل از اجرای پخش سیالب و  بعد از آن انجام گرفت.
الف( بررسی پوشش گیاهی قبل از اجرای پخش سیالب

محدوده ي نمونه های گیاهي به کمک نقشه های پستي وبلندي و با استفاده از 
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 خاك
ووػیث  غاىمةا ؿَ فاکحّریم مّرت  ةَكانب ًؼح ةهّ   در ظا ةؼداری از ٌيٌَّ ،ظا  ُای ویژگیؿیالب ةؼ پعفازؼای  جأدیؼةؼرؿی ةؼای 
ؿَ جکؼار  غيق ظا  در و ظا ( ُای ویژگیجؼ  دكیق ی ىٌانػَ ةؼای)ووػیث در ُؼ  ُا پكحَ جا (دوری و ٌؽدیکیفامهَ ) ،ؿیالب پعف ی غؼمَ
دنیم  ةَ. َ قغةؼداقحةّدٌغ  ةَظا  ىكا و وةهٍغی پـحی ُای ویژگیکَ از ٌظؼ  قاُغ( ی ىٌٍلَ و ؿیالب )پعف ىٌٍلَ دو ُا از ٌيٌَّقغ. اٌسا  

. قغةٍغی  ووػیثپعف آب ةَ ؿَ كـيث جلـیو و  ی غؼمَ ،ظا  ُای ویژگیؿیالب ةؼ  جأدیؼجؼ  دكیق ةؼرؿیٌیاز ةَ وؿػث زیاد ىٌٍلَ و 
و ؿیالب اةحغا  داردجؼی از ىضم پعف آب كؼار  کو ی ُای آن در ىساورت و یا فامهَ کَ پكحَ ةّد ُایی از غؼمَ قاىم ةعف (P1) یکووػیث 

در ُؼ ُای ظا   ٌيٌَّ. اؿثؿیالب ی پعف اٌحِایی غؼمَ ی ىٌٍلَ (P3) ؿَووػیث ةعف ىیاٌی و  (P2) دوووػیث پّقاٌغ.  ایً ةعف را ىی
ُای  ، وعاىث الیَؿحضکا  ظا  درصانث ظكک، جسيع آُکا ،ریؽه فث و ؿاظحيان ظا ، درمغ ؿٍگ و ؿٍگةؼرؿی ةا ةؼای ووػیث
و در ُؼ ٌلٌَ از دو  ،(Cُا ) ( و ٌؽدیک ةَ پكحFَ) دور ی از دو فامهَدرون ظا   زیٍغگانفػانیث و اُای ظانی درون ظا ، ، فىدادٌی جكعیل

قاُغ ٌیؽ ةَ  ی ُا از ىٌٍلَ . ٌيٌَّقغ َگیاُان( ةؼداقح جؼ ةیفدواٌی  غيق ریكَ جؼیً ةیف) ىحؼی ( ؿاٌحیD2) 20-60( و D1) 0–20غيق 
 چِار  ًؼح گؼفحَ قغ.ووػیث قاُغ  ی ىٌٍلَآوری قغ.  ُيیً مّرت زيع

، آُک، ةافث ظا ، ُغایث انکحؼیکی، اچ پیُای ظا  در ٌيٌَّ .گػراٌغه قغ ىحؼی ىیهی 2 انک از آزاد ُّای در قغن ظكک از پؾُا ٌيٌَّ
اىم غيق، ةافث و ؿاظحيان، ق ؼخجكؼیش ظاک یاُ غاىم. (2)زغول گؼفحَ قغ اٌغازهآنی  ُا و درمغ کؼةًُا، ةؼظی آٌیّنىلغار کاجیّن

ی  جسؽیَ آُک ةّد. درمغ و ًتیػی و فؼؿایف ُای غاروَگػاری غيلی،  یث، آبیكهیا ، قّری وپػیؼیدر غيق، ٌفّذ ؿٌش و ریؽه در ؿٍگ
ىلایـَ  %5ؿٌش اصحيال ی داٌکً در یةا اؿحفاده از آزىّن چٍغ داىٍَ ُا و ىیاٌگیً دادهاٌسا  قغ  ؿی-ؿحات ا  ٌؼ  افؽارکارةؼد ُا ةا  دادهآىاری 

 (.9 –3 ُای )زغول قغ
 

 پوضص گیاهی
اٌسػا   آنؿیالب و  ةػغ از  كتم از ازؼای پعف ،گیاُان در دو ىؼصهَپژوُف  ،ؿیالب ةؼ پّقف گیاُی ىٌٍلَغيهیات پعف جأدیؼةؼرؿی  ةؼای

 .گؼفث
 سیالب پوضص گیاهی قبل اس اجزای پخص بزرسیالف( 

، 2013ارث  گّگمُای  زىیٍی روی غکؾ ُای غاروَو ةا اؿحفاده از رٌگ و قکم  وةهٍغی پـحیُای کيک ٌلكَةَ  ُای گیاُی ٌيٌَّ ی ىضغوده
گػػاری  پّقف گیاُی، ٌا  ُای ةؼرؿیزا کَ در  دؿث آىغ. از آن ةَ اس پی زیةا پیيایف زىیٍی و ةَ کيک گیاُی  ُای ٌيٌَّىؼز  قغ وىكعل 
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رنگ و شکل عارضه های زمینی روی عکس های گوگل ارث 2013، مشخص 
شــد و مرز نمونه هاي گیاهي با پیمايش زمینی و به کمک جی پی اس به دست 
آمد. از آن جا که در بررسی های پوشش گیاهی، نام گذاری بر پايه ی بیش ترين 
درصد تاج پوشش گونه های گیاهی است، برای شناسايی گونه های غالب ابتدا 
سطح کم ترين  )چهارگوشه ي اندازه گیري( با کاربرد روش رلويي   تعیین شد 
)مصداقي 2001(. سپس ده قطعه با ســطح دو مترمربع به صورت نظام مند-

تصادفي در راســتاي شیب زمین برداشته شد. در هر قطعه سطح تاج پوشش 
گیاهان، درصد الش برگ، درصد خاك لخت و درصد ســنگ و ســنگ ريزه 
به دست آمد. متوسط اين ده قطعه مبناي محاسبه های گونه هاي غالب گیاهي، 
الش برگ، خاك، ســنگ و سنگ ريزه شد )جدول 10(، و به دنبال آن فهرست 

گیاهان منطقه تهیه شد )جدول 11(.
بعــد از تعیین گونه هــاي غالب، وضعیت پوشــش گیاهي بــا کاربرد روش 
چهارعاملی )مقدم 1998(، گرايش مرتع باکاربرد روش ترازوي گرايش )مقدم 
1998( و ظرفیت مرتع به روش قطع و توزين پس از اعمال کردن ضريب 50 
% )نصف داشــت و نصف برداشت( محاسبه، و تولید ساالنه ی مرتع براساس 

وزن خشک در هکتار به دست آمد )مقدم 1998( )جدول 10(.
ب( بررسی های پوشش گیاهی بعد از اجرای پخش سیالب

برای بررســی تأثیر پخش ســیالب و اثر نفوذ باران و برف بر پوشش گیاهی 
منطقه و مقايســه ی آن بــا مرحله ی قبل از اجرا، دو ســال بعــد از اجرای 
پخش ســیالب، در ســال 1394 وضعیت، گرايش، و ظرفیت پوشش گیاهي 
مرتع های منطقه دوباره اندازه گیري شد )جدول 10(. فهرست گیاهان منطقه 

نیز تهیه شد )جدول 11(.

نتایج
1- تغییرات خاك

نتايج نشان داد که اجرای پخش سیالب سبب بهبود بافت خاك و تغییر آن از 
ســبک به سنگین، و درنتیجه افزايش رطوبت خاك در منطقه شد. در مقابل، 
شــوری خاك به دلیل تغییــر در برخی ويژگي هاي آن، نظیــر افزايش میزان 
ســديم و نسبت جذب ســديم و هدايت الکتريکی، افزايش يافت، به طوری که 
اندازه های هدايت الکتريکی، نسبت جذب سديم، سديم، کلسیم و درصد آهک 
در هر ســه وضعیت پخش سیالب نسبت به شاهد افزايش معنی داری يافت و 
مقدار پی اچ در تمامی وضعیت ها نسبت به شاهد کاهش نشان داد )جدول 3(. 
مقايســه ي درصد کربن آلی اختالف معنی داری را نشان نداد. مقايسه  ی بافت 
خاك در وضعیت ها با شاهد نشان دهنده ی سنگین تر شدن بافت خاك در هر 
سه وضعیت بود )جدول 3(. مقايسه ي ويژگي هاي خاك عرصه ی  تأثیرگرفته 
از دوری و نزديکی به پشــته ها نشــان داد که بیش تر ويژگي ها در فاصله ي 
دورازپشته ها کاهش يافت )جدول 4(. تنها مقدار پی اچ و درصد شن با افزايش 
فاصله از پشته افزايش معنی دار يافت. درصد کربن آلی در فاصله ي دورازپشته 
بیش تر بود، اما اختــالف آن معنی دار نبود. بافت خاك نیز با فاصله گرفتن از 

پشته ها سبک تر شد )جدول 4(.
مقايســه ی پــی اچ خــاك تأثیرگرفته از هــر دو وضعیت پخش ســیالب و 
دوری ونزديکی به پشــته ها نشان داد که واکنش خاك در هر سه وضعیت، و 

فاصله ي نزديک به پشته نسبت به شاهد و فاصله ي  دورازپشته کاهش يافت 
)جــدول 5(. هدايت الکتريکی به جز در وضعیت های ســوم و دوم و فاصله ي 
 دورازپشــته در ساير حالت ها نسبت به شاهد افزايش معنی داری يافت )جدول 
5(. مقدار ســديم، کلســیم و درصد آهک در هر ســه وضعیت و در فاصله ي 
نزديک به پشته ها بیش ترين بود. مقدار نسبت جذب سديم در تمامی وضعیت ها 
به استثناي وضعیت سوم و فاصله ي دورازپشته نسبت به شاهد افزايش يافت. 
مقدار کربن آلی تأثیرگرفته از وضعیت ها و دوری ونزديکی به پشــته ها اختالف 
معنی داری را نشــان نداد. بافت خاك در تمامی وضعیت ها با فاصله گرفتن از 
پشــته ها سبک تر شد )جدول 5(. مقايســه ي ويژگي هاي فیزيکي و شیمیايي 
خاك با تأثیر عمق خاك نیز نشان داد که تنها مقدار سديم و نسبت جذب سديم 
خاك با افزايش عمق افزايش معني دار يافته اســت )جدول 6(. بافت خاك در 
هر دو عمق 20–0 و 60–20 سانتی متر يکسان و  متوسط بود. ساير ويژگي ها 
اختالف معني داري با يک ديگر در سطح احتمال 5درصد نشان ندادند )جدول 
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بررســی اثرهای متقابل وضعیت و عمق خاك )جدول 7( نشان داد که مقدار 
پی اچ در تمامی وضعیت ها و عمق ها نســبت به شــاهد کاهش يافت، اما اين 
اختالف در وضعیت دوم و برای هر دو عمق 20–0 و 60–20 ســانتی متری 
معنی دار نبود. هدايت الکتريکی، ســديم، کلســیم، آهک و نسبت جذب سديم 
نیز نســبت به شــاهد افزايش يافت )جدول 7(. بیشــترين مقــدار افزايش 
هدايت الکتريکی، سديم و کلسیم در وضعیت اول و عمق 60–20 سانتی متری 
بــود، لیکن، بیش ترين مقــدار آهک در وضعیــت اول و دوم و عمق 20–0 
ســانتی متری مشاهده شد )جدول7(. مقدار کربن آلی نیز در تمامی وضعیت ها 
و عمق ها نسبت به شاهد کاهش يافت، اگرچه معنی دار نبود. مقايسه ی بافت 
خاك در وضعیت ها نسبت به شاهد نشان دهنده ی سنگین تر شدن بافت خاك 
پس از پخش ســیالب بود )جدول 7(. مقايســه ی پی اچ تحت تأثیر دوری و 
نزديکی به پشــته ها و عمق خاك )جدول 8( نشان داد که عمق خاك تأثیری 
بر مقدار پی اچ نداشــت، اما اين عامل  با فاصله گرفتن از پشته افزايش يافت. 
هدايت الکتريکی، سديم، کلسیم و آهک نیز در فاصله ي نزديک به پشته افزايش 
معنی دار يافت. مقدار نسبت جذب ســديم تحت تأثیر عمق بود، به طوری که در 
عمق 20–60 ســانتی متری برای فاصله های دور و نزديک به پشته افزايش 
معنی داري را نشــان داد )جدول 8(. بافت خاك تحت تأثیر فاصله تا پشته بود 

و با افزايش فاصله سبک تر شد. 
 بیش ترين مقدار پی اچ در وضعیت دوم و ســوم و فاصله ي دورازپشته و عمق 
20–0 ســانتی متری ديده شــد )جدول 9(. بیش ترين مقدار هدايت الکتريکی، 
ســديم و کلســیم در وضعیت اول، فاصله ي  نزديک به پشته و عمق 60–20 
ســانتی متری ديده شــد.  مقدار کلســیم نیــز در وضعیت ســوم، فاصله ي 
 نزديک به پشته، و عمق 20–0 ســانتی متری به همراه درصد آهک بیش ترين 
بود )جدول 9(. بیش ترين درصد کربن آلی به ترتیب در وضعیت اول، فاصله ي  
دورازپشــته و عمق 60–20 ســانتی متری و کم ترين آن در وضعیت ســوم، 
فاصله ي  دورازپشته و عمق 60–20 سانتی متری با اختالف معنی دار ديده شد، 
اما در ســاير حالت ها اختالف معنی داری با يک ديگر و با اندازه های بیش ترين 
و کم ترين نداشــت. بیش ترين نسبت جذب ســديم در وضعیت دوم، فاصله ي 
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 دورازپشته و عمق 60–20 سانتی متری ديده شد )جدول 9(. 
در طبقه بندی خاك عرصه باتوجه به ويژگي هايی همچون بافت، ســاختمان، 
پی اچ، وضعیت حرارتی و رطوبتی، افق های مشــخص  در خاك ، میزان مواد 
آلی، مطالعه ي آنیون ها و کاتیون ها و ديگر ويژگي ها با کاربرد طبقه بندی خاك  
، خاك عرصه در رده ي اريدی ســول ها  طبقه بندي شــد. بررسی طبقه بندی 
خاك نشــان داد که حدود 50درصد عرصه خاك های کلسی سولی و مانده ی 
خاك عرصه در گروه لپتوسول ها بود. کلسی سول ها خاك هايی با تجمع بسیار 
از آهک ثانويه اند و در شرايط خشک و نیمه خشک گسترش می يابند. پوشش 
گیاهی طبیعی در اين خاك ها پراکنده و عمدتًا از نوع گیاهان خشکي پســند و 
علف هايی با طول عمر کوتاه است. لپتوسول ها نیز خاك هايی بسیار کم عمق 

روی بستر ســخت و يا مواد آهکی و يا خاك هايی با عمق بیش تر اما شديداً 
سنگی و سنگ ريزه يی اند )بنائي و همکاران 2005(. 

برای بررسی میزان تناسب پهنه )زمین(  در استفاده ی زراعت آبی طبقه بندی 
 ،)A( شوری و قلیايیت ،)S( زمین انجام شــد.  زمین ها از چهار جنبه ی خاك
پســتی وبلندی فرسايش )T(، و وضعیت زه کشــی )W( به دقت بررسی شد. 
براســاس اين اطالعات، زمین ها به ترتیب میزان محدوديت در هشــت طبقه 
قرار گرفتند، که بیش ترين آن در طبقه ی )III( ديده شد، خاك هايی با عمق 
متوسط و شیب 2 تا 5درصد که از نظر شوری، فرسايش و زه کشی آسیب هايی 
دارد اما با راه کارهای مديريتی می توان در آن ها کشت کرد )علي زاده 1999(.
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 .جامآباد تزبتجهانسیالب پخصدر خاك  های ویضگیبزخی  -2ولجذ

 )%( رس
 

 )%( الی
 

 )%( قً
 

 ةافث
 

گؼوه 
قٍاؿی  آب
 ظا 

 

 ٌـتث
 زػةی
 ؿغیو

 
 )%( کؼةً آنی

 

 کؼةٍات کهـیو
)%( 

 

کهـیو 
 ىضهّل

(meq/L) 

 ؿغیو 
 ىضهّل

(meq/L) 

ُغایث 
 انکحؼیکی
 (ds/m) 

 كهیاییث
 اچ پی

 ژرفا
 (cm) 

 قؼح
 

9/13 1/32 54 S.L B 96/0 38/0 5/11 0/7 8/1 88/0 
88/0 
87/0 

9/7 0–20  R1D11قاُغ 
9/22 1/26 51 L C 93/1 55/0 12 5/5 2/3 9/7 20–60 R1D2 1قاُغ 
9/9 1/39 51 L C 96/0 33/0 5/11 0/7 8/1 6/7 0-20 R2D1 2قاُغ 
9/18 1/22 59 S.L B 74/1 53/0 15 0/8 0/7 5/1 6/7 20–60 R2D2 2قاُغ 
9/12 1/32 55 S.L B 93/0 37/0 3/11 2/5 5/1 67/0 9/7 0–20 R3D1 3قاُغ 
9/23 1/23 53 S.C.L C 5/1 09/0 8/14 0/8 0/3 1/1 7/7 20–60  R3D23قاُغ 
3/12 4/34 3/53 S.L B 95/0 36/0 4/11 4/6 7/1 8/0 8/7 0–20 R4D1 4قاُغ 
9/21 8/23 3/54 S.C.L C 72/1 39/0 9/13 2/7 4/4 16/1 7/7 20–60  R4D24قاُغ 
9/7 1/33 59 S.L B 75/1 18/0 13 5/10 5/4 44/1 7/7 0–20  F1P1D1 1ووػیث 
9/7 1/25 67 S.L B 75/1 20/0 8/12 11 1/4 53/1 7/7 0–20 F2P1D1  1ووػیث 
9/16 1/34 49 L C 83/1 19/0 17 11 3/4 53/1 8/7 20–60 F1P1D2  1ووػیث 
9/15 1/35 49 L C 8/1 1/1 3/15 5/13 0/4 83/1 7/7 20–60 F2P1D2  1ووػیث 
17 2/80 8/2 C.Si.L C 6/1 39/0 17 28 0/6 97/2 6/7 0–20  C1P1D1 1ووػیث 
20 2/78 8/1 C.Si.L C 6/1 27/0 16 28 0/6 87/2 5/7 0–20  C2P1D1 1ووػیث 
15 2/52 8/32 Si.L C 87/1 18/0 5/15 24 5/6 97/2 6/7 20–60 C1P1D2  1ووػیث 
15 2/49 8/35 Si.L C 28/2 15/0 5/14 31 9 96/3 5/7 20–60  C2P1D21 ووػیث 
11 2/37 8/51 L C 9/1 38/0 3/14 5/3 5/2 6/0 0/8 0–20 F1P2D1  2ووػیث 
11 2/41 8/47 L C 0/2 35/0 5/14 0/3 5/2 54/0 9/7 0–20 F2P2D1  2ووػیث 
15 2/31 8/53 S.L B 45/2 18/0 3/13 9 2/5 48/0 8/7 20–60 F1P2D2  2ووػیث 
15 2/29 8/55 S.L B 37/2 09/0 14 10 3/5 53/1 8/7 20–60 F2P2D2  2ووػیث 
26 73 0/1 C.Si.L C 9/1 22/0 19 20 0/6 72/2 5/7 0–20  C1P2D1 2ووػیث 
26 73 0/1 C.Si.L C 83/1 32/0 3/20 20 8/5 57/2 4/7 0–20  C2P2D1 2ووػیث 
18 2/74 8/7 C.Si.L C 2/2 25/0 8/17 4/20 0/7 67/2 6/7 20–60  C1P2D2 2ووػیث 
17 2/69 8/13 Si.L C 94/1 19/0 0/17 2/19 0/6 57/2 6/7 20–60 C2P2D2  2ووػیث 
12 2/24 8/63 S.C.L C 82/0 32/0 5/12 0/3 0/1 42/0 8/7 0–20 F1P3D1  3ووػیث 
11 2/27 8/61 S.C.L C 12/1 17/0 5/14 3/2 2/1 35/0 9/7 0–20  F2P3D1 3ووػیث 
14 2/22 8/63 S.C.L C 8/1 10/0 8/14 7/2 1/2 48/0 8/7 20–60  F1P3D2 3ووػیث 

 8 

13 2/23 8/63 S.C.L C 65/1  11/0 5/14 8/2 95/1 48/0 8/7 20–60  F2P3D2 3ووػیث 
33 0/66 0/1 Si.C.L C 58/1 11/0 0/20 8/28 0/6 36/3 4/7 0–20 C1P3D1  3ووػیث 
33 0/66 0/1 Si.C.L C 58/1 8/0 5/19 8/28 0/6 36/3 5/7 0–20  C2P3D1 3ووػیث 
15 2/57 8/27 Si.L C 83/1 28/0 5/13 0/23 2/6 97/2 4/7 20–60  C1P3D2 3ووػیث 
15 2/61 8/23 Si.L C 76/1 04/0 3/16 0/24 1/6 97/2 4/7 20–60 F2P3D2  3ووػیث 

F                    ،َدور از پكح ;C ،ٌَؽدیک پكح ;R ،قاُغ ;P  ;ووػیث،D غيق ; 
 
 

 .سیالبهای پخص وضعیتو ضیمیایی خاك در یکی فیش های ویضگی ی مقایسه -3جذول

 ةافث 
 

 )%( رس
 

 )%( الی

 
 )%( قً

 

ٌـتث 
 زػةی
 ؿغیو

 آنی کؼةً
)%( 

 کؼةٍات کهـیو
)%( 

 کهـیو ىضهّل
(meq/L) 

 ؿغیو ىضهّل
(meq/L) 

ُغایث 
 انکحؼکی

 (ds/m) 

 كهیاییث
 اچ پی
 

 جیيار

L b 45/14 b 40/48 b 15/37 b81/1 a 332/0 b 14/15 a 63/19 a 55/5 a 38/2 b63/7 P1 
Si.L  a 38/17 a 53/53 c  10/29 a07/2 a 247/0 a 27/16 b 14/13 a 03/5 b71/1 ab7/7 P2 

L  a 25/18 c 40/43 b 35/38 c 51/1 a 241/0 ab 70/15 b 43/14 b 81/3 b 79/1 b62/7 P3 
S.L  a 07/17 d 10/29 a 83/53 d33/1 a 375/0 c 68/12 c 78/6 b 05/3 c 98/0 a76/7 قاُغ 

- 0001/0 0000/0 0000/0 0000/0 - 0000/0 0000/0 0001/0 0000/0 0146/0 Pvalue 

P1 ; اول، ووػیثP2 ; دو ، ووػیثP3 ; ؿّ ووػیث 
 

 
  .ها دوری و نشدیکی به پطته تأثیز بافیشیکی و ضیمیایی خاك  های ویضگی-4جذول 

  فثاة
 )%( رس

 
 )%( الی

 
 )%( قً

ؿتث 
 یزػة

 ؿغیو

 آنی کؼةً
%() 

 کؼةٍات کهـیو
)%( 

کهـیو 
 ىضهّل

(meq/L) 

ؿغیو 
 ىضهّل

(meq/L) 

ُغایث 
 انکحؼیکی
(ds/m) 

 جیيار اچ پییثیكهیا

S.L  b51/13 b15/30 a33/56 a67/1 a323/0 b 78/13 b862/6 b 278/3 b 959/0 a 79/7 F 
Si.L  a06/20 a 06/57 b87/22 a69/1 a 276/0 a 11/16 a125/20 a 450/5 a 481/0 b 56/7 C 

- 0000/0 0000/0 0000/0 - - 0000/0 0000/0 0000/0 0000/0 0000/0 Pvalue 
F ،َدورازپكح ;Cپكحَ ةَ ; ٌؽدیک 
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13 2/23 8/63 S.C.L C 65/1  11/0 5/14 8/2 95/1 48/0 8/7 20–60  F2P3D2 3ووػیث 
33 0/66 0/1 Si.C.L C 58/1 11/0 0/20 8/28 0/6 36/3 4/7 0–20 C1P3D1  3ووػیث 
33 0/66 0/1 Si.C.L C 58/1 8/0 5/19 8/28 0/6 36/3 5/7 0–20  C2P3D1 3ووػیث 
15 2/57 8/27 Si.L C 83/1 28/0 5/13 0/23 2/6 97/2 4/7 20–60  C1P3D2 3ووػیث 
15 2/61 8/23 Si.L C 76/1 04/0 3/16 0/24 1/6 97/2 4/7 20–60 F2P3D2  3ووػیث 

F                    ،َدور از پكح ;C ،ٌَؽدیک پكح ;R ،قاُغ ;P  ;ووػیث،D غيق ; 
 
 

 .سیالبهای پخص وضعیتو ضیمیایی خاك در یکی فیش های ویضگی ی مقایسه -3جذول

 ةافث 
 

 )%( رس
 

 )%( الی

 
 )%( قً

 

ٌـتث 
 زػةی
 ؿغیو

 آنی کؼةً
)%( 

 کؼةٍات کهـیو
)%( 

 کهـیو ىضهّل
(meq/L) 

 ؿغیو ىضهّل
(meq/L) 

ُغایث 
 انکحؼکی

 (ds/m) 

 كهیاییث
 اچ پی
 

 جیيار

L b 45/14 b 40/48 b 15/37 b81/1 a 332/0 b 14/15 a 63/19 a 55/5 a 38/2 b63/7 P1 
Si.L  a 38/17 a 53/53 c  10/29 a07/2 a 247/0 a 27/16 b 14/13 a 03/5 b71/1 ab7/7 P2 

L  a 25/18 c 40/43 b 35/38 c 51/1 a 241/0 ab 70/15 b 43/14 b 81/3 b 79/1 b62/7 P3 
S.L  a 07/17 d 10/29 a 83/53 d33/1 a 375/0 c 68/12 c 78/6 b 05/3 c 98/0 a76/7 قاُغ 

- 0001/0 0000/0 0000/0 0000/0 - 0000/0 0000/0 0001/0 0000/0 0146/0 Pvalue 

P1 ; اول، ووػیثP2 ; دو ، ووػیثP3 ; ؿّ ووػیث 
 

 
  .ها دوری و نشدیکی به پطته تأثیز بافیشیکی و ضیمیایی خاك  های ویضگی-4جذول 

  فثاة
 )%( رس

 
 )%( الی

 
 )%( قً

ؿتث 
 یزػة

 ؿغیو

 آنی کؼةً
%() 

 کؼةٍات کهـیو
)%( 

کهـیو 
 ىضهّل

(meq/L) 

ؿغیو 
 ىضهّل

(meq/L) 

ُغایث 
 انکحؼیکی
(ds/m) 

 جیيار اچ پییثیكهیا

S.L  b51/13 b15/30 a33/56 a67/1 a323/0 b 78/13 b862/6 b 278/3 b 959/0 a 79/7 F 
Si.L  a06/20 a 06/57 b87/22 a69/1 a 276/0 a 11/16 a125/20 a 450/5 a 481/0 b 56/7 C 

- 0000/0 0000/0 0000/0 - - 0000/0 0000/0 0000/0 0000/0 0000/0 Pvalue 
F ،َدورازپكح ;Cپكحَ ةَ ; ٌؽدیک 
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 .هاونشدیکی به پطته دوری سیالب وپخص وضعیتهز دو  تأثیز بافیشیکی و ضیمیایی خاك  های ویضگی-5جذول 

  ةافث
 )%( رس

 
 )%( الی

 
 )%( قً

ٌـتث 
 یزػة

 ؿغیو

 آنی کؼةً
)%( 

 کؼةٍات کهـیو
)%( 

کهـیو 
 ىضهّل

(meq/L) 

ؿغیو 
 ىضهّل

(meq/L) 

ُغایث 
 انکحؼیکی
(ds/m) 

 یثیكهیا
 اچ پی

 جیيار

S.L d 15/12 cd 85/31 b00/56 bc 783/1 a417/0 bc 52/14 c 50/11 b 22/4 c 58/1 b72/7 F ×P1 
Si.L c 75/16 b 95/64 c 30/18 bc 837/1 a 247/0 b 75/15 a 75/27 a 87/6 a 19/3 c55/7 P1×C 
S.L d 00/13 c 70/34 b 30/52 a 180/2 a 250/0 cd 02/14 d 37/6 bc 87/3 de 787/0 a87/7 F ×P2 

Si.L b 75/21 a 35/72 e 90/5 b 967/1 a245/0 a 52/18 b 90/19 a 20/6 b 63/2 c52/7 P2×C 
S.L d 50/12 e 20/24 a 30/63 d347/1 a175/0 cd 07/14 e 70/2 d 56/1 e 432/0 ab82/7 F ×P3 

Si.L a 00/24 b 60/62 d40/13 c688/1 a 307/0 a 33/17 a 15/26 a 07/6 a 16/3 c42/7 P3×C 
S.L c 40/16 d 85/29 b 75/53 d398/1 a 447/0 d 50/12 d 87/6 bc 45/3 d 03/1 ab75/7 F ×قاُغ 
S.L c 75/17 d 35/28 b90/53 d275/1 a 302/0 d 85/12 d 70/6 cd 65/2 d 932/0 ab77/7 ×C قاُغ 

- 0000/0 0468/0 0042/0 0047/0 3674/0 0013/0 0093/0 0880/0 2301/0 - Pvalue 
P1 ; اول، ووػیثP2 ; دو ، ووػیثP3 ; ؿّ  ،ووػیث F ،َدورازپكح ;Cپكحَ ةَ ; ٌؽدیک 

 
 .عمق خاك تأثیز بافیشیکی و ضیمیایی خاك  های یضگیو- 6جذول

 ةافث
 
 )%( رس

 
 )%( الی

 
 )%( قً

ٌـتث 
 زػةی
 ؿغیو

 آنی کؼةً
)%( 

کؼةٍات 
 کهـیو
)%( 

کهـیو 
 ىضهّل

(meq/L) 

ؿغیو 
 ىضهّل

(meq/L) 

ُغایث 
 انکحؼیکی
(ds/m) 

یثیكهیا
 اچ پی

 جیيار

L a 55/16 a 63/47 b 81/35 b 45/1 a 322/0 a 94/14 a 28/13 b 65/3 a 62/1 a 69/7 D1 
L a 02/17 b58/39 a39/43 a 91/1 a 276/0 a95/14 a70/13 a07/5 a 81/1 a 66/7 D2 

- 2682/0 0000/0 0000/0 0000/0 - - - 0003/0 0572/0 - Pvalue 

D1;  ىحؼ،  ؿاٌحی 20–0غيقD2;  ىحؼ ؿاٌحی 60–20غيق 
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 11 

 .عمق خاك سیالب وهای پخصوضعیتم أتو تأثیز بافیشیکی و ضیمیایی خاك  های ویضگی-7جذول

 ةافث
 
 )%( رس

 
 )%( الی

 
 )%( قً

 ثٌـت
 زػةی
 ؿغیو

 آنی کؼةً
)%( 

کؼةٍات 
 )%( کهـیو

 کهـیو
 ىضهّل

(meq/L) 

 ؿغیو
 ىضهّل

(meq/L) 

ُغایث 
 انکحؼیکی
(ds/m) 

 كهیاییث
 اچ پی

 جیيار

Si.L 20/13  ef 15/54  ab 65/32  c 67/1  d 260/0  a 70/14  bc 38/19  a 15/5  ab 20/2  ab 62/7  b D1 ×P1 
L 70/15  cd 65/42  cd 65/41  b 94/1  b 405/0  a 57/15  ab 88/19  a 95/5  a 57/2  a 65/7  b P1×D2 

Si.L 50/18  b 10/56  a 40/25  d 90/1  bc 317/0  a 02/17  a 63/11  d 20/4  bc 60/1  c 70/7  ab D1 ×P2 
Si.L 25/16  c 95/50  b 80/32  c 24/2  a 177/0  a 52/15  ab 65/14  bc 87/5  a 81/1  bc 70/7  ab P2×D2 

L 25/22  a 85/45  c 90/31  c 27/1  e 350/0  a 63/16  a 72/15  b 55/3  c 87/1  bc 65/7  b D1 ×P3 
L 25/14  de 95/40  d 80/44  b 76/1  bcd 132/0  a 77/14  bc 13/13  cd 08/4  bc 72/1  c 60/7  b P3×D2 

S.L 25/12  f 42/34  e 33/53  a 95/0  f 360/0  a 43/11  d 40/6  e 70/1  d 805/0  d 80/7  a D1×قاُغ 
S.C.L 90/21  a 77/23  f 33/54  a 72/1 cd 390/0  a 93/13  c 17/7  e 40/4  bc 16/1  d 72/7  ab ×D2قاُغ 

- 0000/0 0000/0 0000/0 0023/0 - 0029/0 0000/0 0002/0 0000/0 0004/0 Pvalue 
P1 ; اول، ووػیثP2 ; دو ، ووػیثP3 ; ؿّ ،ووػیث D1;  ىحؼ،  ؿاٌحی 20–0غيقD2;  ىحؼؿاٌحی 60–20غيق 

 
 

 .عمق خاك ها وم دوری و نشدیکی به پطتهأتو تأثیز بافیشیکی و ضیمیایی خاك  های ویضگی-8جذول 

 ةافث
 
 )%( رس

 
 )%( الی

 
 )%( قً

ٌـتث 
ی زػة

 ؿغیو
 )%( آنی کؼةً

 کؼةٍات کهـیو
)%( 

 کهـیو
 ىضهّل

(meq/L) 

 وؿغی
 ىضهّل

(meq/L) 

ُغایث 
 انکحؼیکی
(ds/m) 

 یثیكهیا
 اچ پی

 جیيار

S.L 57/10  c 40/32 c 03/57  a 40/1  b 288/0  a 07/13  c 91/5  c 42/2  c 828/0  b 81/7  a F×D1 
S.L 45/16  b 90/27  d 65/55  a 94/1  a 356/0  a 49/14  b 81/7  b 13/4  b 08/1  b 77/7  a F×D2 
Si.L 52/22  a 86/62  a 61/14  c 49/1  b 355/0  a 81/16  a 65/20  a 87/4  b 41/2  a 57/7  b C×D1 
Si.L 60/17  b 26/51  b 14/31  b 88/1  a 196/0  a 41/15  b 60/19  a 02/6  a 54/2  a 56/7  b C×D2 

- 0000/0 0021/0 0000/0 1119/0 1622/0 0010/0 0090/0 - - - Pvalue 
F ،َدورازپكح ;Cپكحَ ، ةَ ; ٌؽدیک D1;  ىحؼ،  ؿاٌحی 20–0غيقD2;  ىحؼ ؿاٌحی 60–20غيق 
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  .سیالب، دوری و نشدیکی به پطته و عمق خاكهای پخص وضعیت تأثیز بافیشیکی و ضیمیایی خاك  های ویضگی-9جذول 
 ةافث

 
 )%( رس

 )%( الی
 
 )%( قً

ٌـتث 
ی زػة

 ؿغیو

 آنی کؼةً
)%( 

 کؼةٍات کهـیو
)%( 

کهـیو 
 ىضهّل

(meq/L) 

 ؿغیو
 ىضهّل

(meq/L) 

ُغایث 
 انکحؼیکی
(ds/m) 

 یثیكهیا
 اچ پی

 جیيار

S.L 90/7  i 10/29  hij 00/63  a 75/1  cd 190/0  ab 90/12  de 75/10  d 30/4  cde 48/1  cd 70/7  bcd D1×F×P1 
L 40/16  ef 60/34  fgh 00/49  b 81/1  bcd 645/0  a 15/16  bc 25/12  d 15/4  cde 68/1  c 75/7  bcd P1×F×D2 
Si.L 50/18  de 20/79  a 30/2  f 60/1  d 330/0  ab 50/16  bc 00/28  a 00/6  abc 92/2  ab 55/7  def D1×C×P1 
Si.L 00/15  fg 70/50  e 30/34  c 07/2  b 165/0  ab 00/15  cd 50/27  a 75/7  a 46/3  a 55/7  def P1×C×D2 
L 00/11  h 20/39  f 80/49  b 95/1  bc 365/0  ab 40/14 cd 25/3  g 50/2  efg 57/0  ef 95/7  a D1×F×P2 
S.L 00/15  fg 20/30  ghi 80/54  b 41/2  a 135/0  ab 65/13  de 50/9  de 25/5  bcd 00/1  def 80/7  abc P2×F×D2 
Si.L 00/26  b 00/73 b 00/1 f 86/1  bcd 270/0  ab 65/19 a 00/20  c 90/5  abc 64/2  b 45/7  ef D1×C×P2 
Si.L 50/17  ef 70/71  bc 80/10  e 07/2  b 220/0  ab 40/17 b 80/19  c 50/6  ab 62/2  b 60/7  cde P2×C×D2 
S.L 50/11  h 70/25  ijk 80/62  a 97/0  e 245/0  ab 50/13 de 65/2  g 10/1  g 385/0 f 85/7  ab D1×F×P3 
S.L 50/13  gh 70/22  k 80/63  a 72/1  cd 105/0  b 65/14  cd 75/2  g 02/2  fg 480/0 f 80/7 abc P3×F×D2 
Si.C.L 00/33  a 00/66 c 00/1 f 58/1  d 455/0  ab 75/19  a 80/28  a 00/6  abc 36/3  a 45/7  ef D1×C×P3 
Si.L 00/15  fg 20/59 d 80/25 d 79/1  bcd 160/0  ab 90/14 cd 50/23  b 15/6  abc 97/2  ab 40/7  f P3×C×D2 
S.L 90/11  h 60/35  fg 50/52 b 96/0  e 355/0  ab 50/11  e 00/7 ef 80/1 fg 87/0  def 75/7  bcd D1×F×قاُغ 
S.C.L 90/20  cd 10/24  ijk 00/55  b 83/1  bcd 540/0  ab 50/13  de 75/6  ef 10/5  bcd 19/1  cde 75/7  bcd D2×F×قاُغ 
S.L 60/12  gh 25/33  fgh 15/54  b 94/0 e 365/0  ab 35/11  e 80/5 fg 60/1  g 73/0 ef 85/7  ab D1×C×قاُغ 
S.C.L 90/22  c 45/23  jk 65/53  b 61/1 d 240/0  ab 35/14  cd 60/7 ef 70/3 def 13/1  cde 70/7  bcd D2×C×قاُغ 

- 0000/0 0000/0 0000/0 0113/0 3545/0 0115/0 0329/0 1466/0 3516/0 0727/0 Pvalue 
P1 ; اول، ووػیثP2 ; دو ، ووػیثP3 ; ؿّ  ،ووػیث F ،َدورازپكح ;Cپكحَ، ةَ ; ٌؽدیک  D1;  ىحؼ،  ؿاٌحی 20–0غيقD2;  ىحؼ ؿاٌحی 60–20غيق 

 
 .(1394–1392آباد )سیالب جهانپخص طزحقبل و بعذ اس اجزای  ،طخصات پوضص گیاهی منطقهم -11جذول

 گیاُی ی گٌَّ )%( پّقف ؿٌش زىیً ظؼفیث ىؼجع گؼایف ىؼجع ووػیث ىؼجع زىان

 کیهّگؼ  در ُکحار 40 ىٍفی فلیؼ ؿیالبكتم از پعف
 -Artemisia sieberi جاج پّقف ظا  نعث ریؽه ؿٍگ و ؿٍگ ةؼگ الش

Poa bulbusa 2 6 80 12 

 -Artemisia sieberi.si 21 70 4 5 کیهّگؼ  در ُکحار 110 ىذتث حّؿيى ؿیالبةػغ از پعف
Luctuca orientalis 
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  .سیالب، دوری و نشدیکی به پطته و عمق خاكهای پخص وضعیت تأثیز بافیشیکی و ضیمیایی خاك  های ویضگی-9جذول 
 ةافث

 
 )%( رس

 )%( الی
 
 )%( قً

ٌـتث 
ی زػة

 ؿغیو

 آنی کؼةً
)%( 

 کؼةٍات کهـیو
)%( 

کهـیو 
 ىضهّل

(meq/L) 

 ؿغیو
 ىضهّل

(meq/L) 

ُغایث 
 انکحؼیکی
(ds/m) 

 یثیكهیا
 اچ پی

 جیيار

S.L 90/7  i 10/29  hij 00/63  a 75/1  cd 190/0  ab 90/12  de 75/10  d 30/4  cde 48/1  cd 70/7  bcd D1×F×P1 
L 40/16  ef 60/34  fgh 00/49  b 81/1  bcd 645/0  a 15/16  bc 25/12  d 15/4  cde 68/1  c 75/7  bcd P1×F×D2 
Si.L 50/18  de 20/79  a 30/2  f 60/1  d 330/0  ab 50/16  bc 00/28  a 00/6  abc 92/2  ab 55/7  def D1×C×P1 
Si.L 00/15  fg 70/50  e 30/34  c 07/2  b 165/0  ab 00/15  cd 50/27  a 75/7  a 46/3  a 55/7  def P1×C×D2 
L 00/11  h 20/39  f 80/49  b 95/1  bc 365/0  ab 40/14 cd 25/3  g 50/2  efg 57/0  ef 95/7  a D1×F×P2 
S.L 00/15  fg 20/30  ghi 80/54  b 41/2  a 135/0  ab 65/13  de 50/9  de 25/5  bcd 00/1  def 80/7  abc P2×F×D2 
Si.L 00/26  b 00/73 b 00/1 f 86/1  bcd 270/0  ab 65/19 a 00/20  c 90/5  abc 64/2  b 45/7  ef D1×C×P2 
Si.L 50/17  ef 70/71  bc 80/10  e 07/2  b 220/0  ab 40/17 b 80/19  c 50/6  ab 62/2  b 60/7  cde P2×C×D2 
S.L 50/11  h 70/25  ijk 80/62  a 97/0  e 245/0  ab 50/13 de 65/2  g 10/1  g 385/0 f 85/7  ab D1×F×P3 
S.L 50/13  gh 70/22  k 80/63  a 72/1  cd 105/0  b 65/14  cd 75/2  g 02/2  fg 480/0 f 80/7 abc P3×F×D2 
Si.C.L 00/33  a 00/66 c 00/1 f 58/1  d 455/0  ab 75/19  a 80/28  a 00/6  abc 36/3  a 45/7  ef D1×C×P3 
Si.L 00/15  fg 20/59 d 80/25 d 79/1  bcd 160/0  ab 90/14 cd 50/23  b 15/6  abc 97/2  ab 40/7  f P3×C×D2 
S.L 90/11  h 60/35  fg 50/52 b 96/0  e 355/0  ab 50/11  e 00/7 ef 80/1 fg 87/0  def 75/7  bcd D1×F×قاُغ 
S.C.L 90/20  cd 10/24  ijk 00/55  b 83/1  bcd 540/0  ab 50/13  de 75/6  ef 10/5  bcd 19/1  cde 75/7  bcd D2×F×قاُغ 
S.L 60/12  gh 25/33  fgh 15/54  b 94/0 e 365/0  ab 35/11  e 80/5 fg 60/1  g 73/0 ef 85/7  ab D1×C×قاُغ 
S.C.L 90/22  c 45/23  jk 65/53  b 61/1 d 240/0  ab 35/14  cd 60/7 ef 70/3 def 13/1  cde 70/7  bcd D2×C×قاُغ 

- 0000/0 0000/0 0000/0 0113/0 3545/0 0115/0 0329/0 1466/0 3516/0 0727/0 Pvalue 
P1 ; اول، ووػیثP2 ; دو ، ووػیثP3 ; ؿّ  ،ووػیث F ،َدورازپكح ;Cپكحَ، ةَ ; ٌؽدیک  D1;  ىحؼ،  ؿاٌحی 20–0غيقD2;  ىحؼ ؿاٌحی 60–20غيق 

 
 .(1394–1392آباد )سیالب جهانپخص طزحقبل و بعذ اس اجزای  ،طخصات پوضص گیاهی منطقهم -11جذول

 گیاُی ی گٌَّ )%( پّقف ؿٌش زىیً ظؼفیث ىؼجع گؼایف ىؼجع ووػیث ىؼجع زىان

 کیهّگؼ  در ُکحار 40 ىٍفی فلیؼ ؿیالبكتم از پعف
 -Artemisia sieberi جاج پّقف ظا  نعث ریؽه ؿٍگ و ؿٍگ ةؼگ الش

Poa bulbusa 2 6 80 12 

 -Artemisia sieberi.si 21 70 4 5 کیهّگؼ  در ُکحار 110 ىذتث حّؿيى ؿیالبةػغ از پعف
Luctuca orientalis 



48)پژوهش و سازندگی(ژپوهش اهی آبخیزداری

2- تغییرات پوشش گیاهي
وضعیت پوشش گیاهي قبل از انجام پخش سیالب در عرصه ی پخش سیالب 
و منطقه ي شــاهد، فقیر و گرايش آن منفي بود )جــدول10(. ظرفیت مرتع 
بســیار کم و مقدار علوفه ی خشک براي دام 40 کیلوگرم در هکتار بود، که با 
درنظرگرفتن طول فصل چرا )4 ماه( مي تواند تا 0/16 واحد دامي را در هکتار، 
در ايــن مدت تغذيه کند. قبل از اجرای پخش ســیالب 28 گونه ی گیاهی در 
منطقه بود که بیشتر آن ها از گیاهان خاردار و يا سمی بودند که ارزش غذايی 

زيادی ندارند )جدول 10(.
اين در حالي است که اجرای پخش سیالب در منطقه ي جهان آباد باعث بهبود 
و تغییر مثبت در وضعیت، گرايش، ظرفیت، درصد تاج پوشــش گیاهان و نیز 
تغییر گونه های غالب از طبقه ي ســه به طبقه ي دو و استقرار گونه های جديد 
و تا حدودی خوش خوراك شد )جدول های 10 و 11(. تعداد گونه های گیاهی 
از 28 به 37 رســید )جدول 11( و درصد تاج پوشــش گیاهی از 11 درصدبه 
21درصد)جــدول 10( افزايش يافت، که تولیــد علوفه ی بیش تر در عرصه ي 

پخش سیالب را در پی داشت.  
براســاس بررســی های پیشــین )اداره ی مديريــت آبخیــزداری  1998(، 
گونه هــای غالب مرتعی عرصه ی پخش ســیالب جهان آباد قبــل از اجرای 
طرح پخش ســیالب 26 بود که مهم ترين آن ها درمنه، علف بام، چمن زنده زا 
و الکتوکا بود، کــه به جز درمنه ارزش غذايی چندانی ندارند. ازســوی ديگر، 
به رغم آب گیری اندك به دلیل کمی بارندگی و وقوع خشکسالی در سال های 
بعد از اجرای پخش ســیالب، نتايج اين بررسی نشان دهنده ی برخی تغییرات 
پس از اجرای طرح  در پوشش گیاهی است. نخستین تغییر در ترکیب پوشش 
گیاهی و پیداشــدن گیاهان جديد با ارزش غذايی بسیار خوب پس از اجرای 
طرح اســت. براســاس نتايج گونه های گیاهی منطقه را می توان به سه دسته  
تقسیم کرد. گروه نخســت گونه هايی اند که در منطقه ي شاهد بودند، اما در 
منطقه ي پخش سیالب مشاهده نشــدند )اسپند، کاکوتی، گل روغنی و زنبق 
وحشــی(. گروه دوم، گونه های جديدی اند که در منطقه ي شاهد نبودند و بعد 
از آب گیری عرصه، فقط در منطقه ی پخش ســیالب پیدا شدند. اين گیاهان 
9 گونه ی گوش بّره، دانه تســبیح، اروشیا، آگروپايرون دزرتروم، يوالف، مرغ، 
درمنه ی اسکوپاريا، علف شور و گز اند که برخی از آن ها ارزش غذايی زيادی 
دارنــد. در عوض، گونه هايی با ارزش غذايی اندك و يا ســمی نظیر اســپند، 
زنبق وحشــی، گل روغنی، کاکوتی در منطقه ی پخش ســیالب وجود ندارد. 
پژوهش های برانســون )1956( و مصباح و همــکاران )1994( وقوع چونین 
تغییراتــی را نشــان دهنده ی افزايش گونه های خوش خــوراك در منطقه ي 
پخش سیالب مي دانند. در ترکیب گونه يی می توان فراوانی گونه های يک ساله 
نظیر کمای بیابان، علف بام، تاج خروس، قدومه، دانه تســبیح و چســبک را 
نســبت به گونه های پايا و دو ســاله به وضوح ديد. هابل و گاردنر )1944( نیز 
افزايش گندمیان يک ســاله را در منطقه های پخش سیالب گزارش کرده اند. 
دلیل آن ممکن اســت ورود بذر از راه رســوب هاي حمل شده يا پراکنده شدن 
بذر از منطقه های مجاور به وســیله ي دام، انســان و آب ورودی باشد. گروه 
ســوم گونه هايی اند که در دو منطقه مشترك بودند، و از 22 گونه ي مشاهده 

شده شش گونه ي ورك، درمنه ی اســکوپاريا، آويشن باغی، تلخه، خارگوئی 
و کوزينیا در منطقه ي شــاهد درصد تاج پوشش بیش تری از منطقه ي پخش 
داشــتند. برای اين گونه ها نیز ممکن است شــرايط منطقه ی پخش سیالب 
چندان مطلوب نبوده باشــد. اندازه گیری ها نشــان داد که درصد تاج پوشش 
دو گونه ي درمنه در وضعیت يک و گونه ي آويشــن باغی در وضعیت ســه با 
شــاهد تقريبًا يکسان بودکه می تواند ناشی از شرايط يکسان برای آن ها باشد. 
در وضعیت يک پخش سیالب که به ورودی آب پخش سیالب نزديک تر است 
تعداد گونه ها از وضعیت های ديگر بیش تر بود. اين می تواند ناشی از ورود بذر 
گونه های جديد از منطقه های باالدســت به وسیله ي جريان سیالب به منطقه 

باشد، که به محض برخورد با اولین خاکريزها در همان جا استقرار يافته اند.
برای درختچه ی گز که به فراوانی در پشت خاکريزها و روی رسوب ها جاگرفته 
بود، ولی در فاصله ي دور ازپشــته ها تراکم کم تری داشــت، می توان گفت که 
رســوب ها باعث فراهم آوردن محیطی مناسب برای استقرار بیش تر اين گونه 
شده است. در منطقه ي شاهد هیچ اثری از اين گیاه ديده نشد و فقط در مسیل 
ورودی آب به پخش سیالب ديده شــد. می توان نتیجه گرفت که آب ورودی 
و رسوب ها عامل اصلی حضور و استقرار اين گونه در عرصه ي پخش سیالب 
بود. اين گونه مقاوم به خشــکی اســت و در مواقع خشکی می تواند نیازهای 
رطوبتی خود را تأمین کند. در فلور استپی، گونه های مختلف گز در  زمین های 
مرطوب زياد است و حتی در جاهای شور و نمکزار و روی تپه های شنی ديده 
می شود )مقدم 1998(. اين گیاه به خشکی و شرايط سخت بیابان مقاوم است. 
زمین های شــور که خاك مرطوب دارند يــا از جريان های فصلی رودخانه ها 
و آب راه ها تأثیرمی گیرند، از رويشــگاه های درختچه ی گزدانســته مي شوند 
)جعفــري 2006(. اين می تواند دلیلی ديگر بــر افزايش رطوبت در منطقه ي 
پخش سیالب، به ويژه در مکان های نزديک پشته ها نسبت به منطقه ي شاهد 

باشد. 
نتايج اين بررسی نشــان داد که کل ترکیب گونه يی منطقه از پخش سیالب 
تأثیــر گرفت، به طوری که درصد تاج پوشــش بعضــی از گونه های گیاهی با 
پخش ســیالب افزايش يافت. گونه هايی مثل گز، چمن زنــده زا، گندمیان و 
کمای بیابان، که فقط در منطقه ي پخش سیالب ديده شدند، از پخش سیالب 
تأثیر خیلی زياد گرفتند. بعضی گونه ها نظیر پنجه مرغی، آويشن باغی و درمنه 
که بیش تر در منطقه ي شــاهد مشاهده شدند، در منطقه ی پخش سیالب تاج 
پوشــش کم تری داشــتند، ولی درصد تاج پوشــش آن ها در منطقه ي شاهد 
بیش تــر بود. حضور برخــی گونه های ديگر نظیر ورك، گل گندم، ســراتوال 
التیفولیا و شاهی در دو منطقه ی پخش سیالب و شاهد تقريبًا مساوی بوده و 

در 90درصد پالت ها حضور داشتند.
از تغییرات ديگر در پوشــش گیاهی افزايش تولید گیاهان علفی در منطقه ی 
پخش سیالب نسبت به منطقه ی شاهد است .برانسون )1956( و سیاه منصور 
)2003( نیز افزايش تولید علوفه را درنتیجه ی پخش سیالب گزارش نموده اند. 
مصباح )2003(، سیاه منصور )2003( و بیات موحد )2003( نیز نتايج مشابهی 
را گزارش کرده اند. اين افزايش تولید می تواند به دلیل افزايش رطوبت خاك و 

نگه داری بیش تر آب در آن باشد.

بهترشدن برخی ویژگی های خاك و پوشش گیاهی...
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 دیگؼ ُایگٌَّ ةؼظیصىّر ةّد.  جؼ ةیف قاُغ ی ىٌٍلَ در ُا آن جاج پّقف درمغ ونی ،ٍغداقح جؼی کو پّقف جاج ؿیالبپعف یىٌٍلَ
 ُا صىّر داقحٍغ. % پالت90ده و در ىـاوی ةّ جلؼیتاًؿیالب و قاُغ  پعف یىٌٍلَ دو درو قاُی  ور ، گم گٍغ ، ؿؼاجّال الجیفّنیا ٌظیؼ

و ( 1956)ةؼاٌـّن . اؿث قاُغ یىٌٍلَ ةَ ٌـتث ؿیالبپعف یىٌٍلَ در غهفی جّنیغ گیاُان افؽایف گیاُی پّقف در دیگؼ جغییؼات از
ىّصغ  ةیات و( 2003) رىٍنّ ؿیاه ،(2003) حىنتا اٌغ. ٌيّده گؽارش ؿیالبپعف ی درٌحیسَرا غهّفَ  جّنیغ افؽایف ٌیؽ (2003) ىٍنّر ؿیاه

 .ةاقغ آن آب در جؼ ةیف داری ٌگَ و ظا  رًّةث افؽایف دنیم ةَ جّاٌغ ىی جّنیغ افؽایف ایً .اٌغ گؽارش کؼدهىكاةِی را  ٌحایر ٌیؽ( 2003)
 

 .منطقه گیاهان فهزست -11جذول 
كتم از اٌسا   ٌا  غهيی گیاُان

 ؿیالب پعف
 ةػغ از اٌسا 

 ؿیالب پعف
 ٌا  فارؿی

Artemisia sieberi Bess. * * درىٍَ دقحی 
Peganum harmala L. * - اؿپٍغ 
Poa bulbusa L. * * زا چيً زٌغه 
Verbascum agrimonifolium Hub.-Mor. * * ظؼگّقک 
Ixiolirion tataricum Pall. * - گم روغٍی 
Phlomis cancellata Bunge.   - * گّش ةؼّه 
Ziziphora  tenuior L. * - کّجیکا 
Iris sp. * - زٌتق وصكی 
Agropyron desertrum Fisch. - *  آگؼوپایؼون دزرجؼو 
Achillea millefolium L. * * ةّ ىادران 
Tamarix sp. - * گَؽ 
Setaria viridis L. * * چَـتک 
Malcolmia strigosa Boiss. * * کُيای ةیاةان 
Bromus tectorum L. * *  غهف ةا 
Aegilops tauschii Coss. - * داٌَ جـتیش 
Eurotia ceratoides L. - * اِروقیا 
Avena fatua L. - * یّالؼ 
Cynodon dactylon L. - * ىَؼغ 
Hulthemia persica Bornm. * *  َوَر 
Cousinia sp. * * کّزیٍیا 
Acroptilon repens L. * * َجَهع 
Alyssum sp. * * َكُغّوى 
Noaea mucronata Forssk. * * ظارگّئی 
Cousinia eryngioides Boiss. * * کّزیٍیا 
Artemisia scoparia Waldst. & kit. * * درىٍَ صىؼت 
Thymus vulgaris L. * * آویكً ةاغی 
Centaurea sp. * *  گُم گٍغ 
Serratula latifolia Boiss. * * ؿؼاجّال 
Lypidium latifolium L. * * قاُی 
Hordeum murinum L.  * * زّىّش 
Alhagi camelorum Fisch. * * ظار قحؼ 
Lactuca orientalis Boiss. * * الکحّکا 
Artemisia sp. - * ٍَدرى 
Sophora sp. * * جهعَ ةیان 
Chenopodium sp. * * َؿَهي 
Salsola sp. - * غهف قّر 
 Amaranthus sp. * * جاج ظؼوس 

 دُغ ی گیاُی را در غؼمَ ٌكان ىی جؼجیب ةّدن و ٌتّدن گٌَّ ( ةَ-غالىث )*( و )                          
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نتیجه گیری 
مقايسه ی ويژگي هاي خاك در منطقه ی پخش سیالب و منطقه ی شاهد نشان 
داد که تنها برخی از ويژگي هــاي خاك بر اثر کارهای احیايی  تغییرکرده اند. 
افزايش هدايت الکتريکی، کلســیم و منیزيم، ســديم، نسبت جذب ســديم و 
درصــد آهــک و الي و کاهش معنی دار درصد شــن از نتیجه های مهم اين 
بررســی بود. با توجه بــه تغییرات بافت خاك يعنی کاهش شــن و افزايش 
الي می توان نتیجه گرفت که بافت تغییر يافته و به طور متوســط برای پذيرا 
شــدن گیاهان مرغوب چند ســاله بهبود يافته اســت، که با نتايج اسکندری 
تربقان و ايزانلو )2012( در پخش ســیالب جاجرم همخوانی دارد. با افزايش 
هم زمان سديم و نسبت جذب سديم و هدايت الکتريکی می توان نتیجه گرفت 
که خاك در عرصه ی پخش ســیالب جهان آباد اندکی شــور شده است. شايد 
بتوان علت همه ي اين تغییرات را به نمک های برخی سازندهای زمین شناسی 
حوزه نســبت داد، که درصد کمی از مســاحت حوزه را تشــکیل می دهند. از 
طرفی، سديم يکی از عوامل مشخص کننده ي خاك های شور و قلیايی است و 
افزايش بیش تر آن نســبت به کاتیون های کلسیم و منیزيم موجب افزايش در 
مقدار نسبت جذبی ســديم شده است. افزايش سديم جذب پتاسیم، کلسیم و 
منیزيم را مختل می کند و به جز تخريب ساختمان خاك و اختالل در تهويه ی 
گیاهان، پی اچ خاك را باال می برد )اسکندري تربقان و ايزانلو 2012(. بنابراين، 
گیاهانی که به اندازه های بیش تر سديم و شوری خاك مقاوم باشند بیش تر در 
منطقه پیدا خواهند شد. پس از اجرای پخش سیالب، پوشش گیاهی به سمت 
بهترشــدن رفت، که احتمااًل به دلیل افزايش رطوبت خاك در عرصه، به دلیل 

سنگین-ترشدن بافت بود. باتوجه به گونه های گیاهی مشاهد شده در منطقه 
می توان نتیجه گرفت که خاك منطقه و ويژگي هاي آن مهم ترين عامل های 

محیطی بود که بر رشد گیاه اثر گذاشت.
فراوانی بیش تر گیاهانی مانند جوموش، پنجه مرغی، خارشــتر، آويشن باغی، 
الکتوکا، خارگوئی، کوزينیا، ورك، گز، درمنه ی اسکوپاريا، تلخ بیان، خارشتر، 
سلمه و علف شور در منطقه ی پخش سیالب دلیل واضحی بر افزايش شوری 
خــاك عرصه بود. افزايش ذخیره ی رطوبتی خــاك به دلیل تغییر بافت خاك 
از ســبک به ســنگین، و تغییر ويژگي هاي خاك ناشی از پخش سیالب مانند 
افزايش هدايت الکتريکی، افزايش میزان سديم و نسبت جذب سديم نیز باعث 
شورشدن خاك عرصه ی پخش سیالب شد. به طور کلی هر چند پخش سیالب 
عرصه ي جهان آباد تربت جام باعث متعادل شدن بافت خاك و افزايش ذخیره ی 
رطوبتی آن، افزايش تعداد و درصد تاج پوشــش، افزايش تولید گیاهان علفی 
و کاهش فرســايش خاك در عرصه شد، ولی بايد در درازمدت، عامل شوری 
خاك را عاملی محدودکننده در پذيرش گونه های گیاهی دانست که در نهايت 
جامعه ی گیاهی را به سمت نمک دوست ها می برد. اجرای پخش سیالب برای 
برخــی منطقه ها مفیــد و در برخی منطقه های ديگر ناکارآمد بود و بســتگی 
تمام به ســازندهای زمین شناســی و زمین ريخت شناســي حوزه ي باالدست 
دارد. به عبارت ديگر، احتمال زياد ســیل در ســال های متوالی، نبودسنگ های 
کم مقاومت به فرسايش، و نبود گچ و نمک در حوزه ی آبگیر باالدست عرصه 
به موفقیت پخش سیالب و رســیدن به هدف های آن کمک می کند، اما اگر 
بخــش بزرگی از حوزه ی آبگیر از ســازندهای آهک رســي، گچی و نمک ها 
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 گیزی  تیجهن

  اصیػاییکارُػای ادػؼ ةػؼ  ظا  ُای ویژگی از ةؼظی جٍِا کَ داد ٌكان قاُغی ىٌٍلَ و ؿیالبپعف یىٌٍلَ در ظا  ُای ویژگی یىلایـَ
 از قػً درمػغ دارىػٍػی کػاُفو  الی آُػک و درمػغ و ؿغیو زػب ؿغیو، ٌـتث ىٍیؽیو،و  کهـیو انکحؼیکی، ُغایث افؽایف اٌغ.کؼدهجغییؼ
 و جغییػؼ یافحػَ ةافث کَ گؼفث ٌحیسَ جّانىی الی افؽایف قً و کاُف یػٍی ظا  ةافث جغییؼات ةَ جّزَةا  .ةؼرؿی ةّد ایً ىِو ایُ ٌحیسَ

ؿػیالب  در پعػف( 2012) اؿکٍغری جؼةلػان و ایؽاٌهػّکَ ةا ٌحایر  ،اؿث یافحَ ةِتّد گیاُان ىؼغّب چٍغ ؿانَ نپػیؼا قغ ةؼایىحّؿي  ًّرَ ة
ی در غؼمػَ ظػا  کػَ گؼفػث جػّان ٌحیسػَىػی انکحؼیکػی ُػغایث و ؿػغیو ػبز ٌـػتث و ؿػغیوزىان  ُوافؽایف  ةا .ارددزازؼ  ُيعّاٌی 

قٍاؿی صػّزه ٌـػتث ةؼظی ؿازٌغُای زىیً ُای ٌيک ةَرا  جغییؼات ایً ی ُيَ غهث قایغ ةحّان اؿث. قغه قّراٌغکی  ةادآ زِان ؿیالب پعف
 و اؿػث كهیػایی و قػّر ُػایظػا  ی کٍٍغه ىكعلم غّاى از یکی ؿغیو ،ًؼفی ازغ. ٍُدم ىیکَ درمغ کيی از ىـاصث صّزه را جكکی ،داد

 پحاؿیو، زػب ؿغیوافؽایف  اؿث. قغهؿغیو  زػةیٌـتث  در ىلغار افؽایف ىّزب و ىٍیؽیو کهـیو ُایکاجیّن ةَ ٌـتث آن جؼ ةیف افؽایف
جؼةلان و  )اؿػکٍغری ةػؼدىػی ةاال را ظا  اچ پی گیاُان، یجِّیَ در اظحالل ظا  و ؿاظحيان جعؼیب زؽَ کٍغ و ةىی ىعحم را ىٍیؽیو و کهـیو
پػؾ از ازػؼای  .قغظّاٍُغ  پیغا ىٌٍلَ در جؼ ةیفةاقٍغ  ظا  ىلاو  قّری و ؿغیو جؼ ُای ةیف ةَ اٌغازه کَ گیاُاٌی ،ةٍاةؼایً .(2012ایؽاٌهّ 
ةػّد. جؼقػغن ةافػث دنیػم ؿػٍگیً ةَ ،نیم افؽایف رًّةث ظا  در غؼمَد ةَ کَ اصحياالً ،رفثپّقف گیاُی ةَ ؿيث ةِحؼقغن  ،ؿیالبپعف

بهترشدن برخی ویژگی های خاك و پوشش گیاهی...
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تشکیل شده باشد اجرای پخش سیالب بازدهی زيادی نخواهد داشت، هر چند 
درستی اين موضوع نیاز به تحقیق دارد.

پیشنهادها 
- پیشــنهاد می شود برای مرتع های منطقه از ســامانه های چرای بسته مانند 
ســامانه ی تناوبی-تأخیری و يا تناوبی-استراحتی که باعث جلوگیری از تردد 
زياد دام، و تخريب ساختمان خاك  و تقويت گیاهان می شود استفاده شود، تا 
گیاهان نورسته ي طبقه ی يک به خوبی مستقر شوند و تولید مرتع افزايش يابد.

- در بخش هايی از عرصه که بافت خاك بر اثر دريافت رســوب های ريزدانه 
متعادل شده و شوری خاك کم است کشت گونه های درختی مانند بادامشک 

در داخل جوي پیشنهاد می شود.
- در بخش هايی از عرصه که بافت خاك درشت دانه و شوری خاك کم است 

بادام کاری ديم در داخل جوي توصیه می شود.
- قسمت هايی از عرصه که بافت خاك آن سنگین و از رسوب هاي آهک رسي 
انباشته شده محل مناســبی برای کشت و تکثیر گیاه دارويی-صنعتی آنغوزه 

)Ferula assa-foetida( به صورت کپه کاری است.
- برای تثبیت پشــته های پخش ســیالب کشــت گیاهان مقاوم به شــوری 
 ،)Ammodendron persicum( ديــودال  ماننــد  خشــکی  و 
کانیســنس آتريپلکــس  و   )Amygdalus scoparia(  بادامشــک 

)Atriplex canescens( پیشنهاد می شود.
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