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  چکیده
مورد  در منطقه مورد نظراثرات پخش سیالب بر برخی از خصوصیات شیمیایی خاك  هدف از اجراي این تحقیق بررسی

 سپس .به سه قسمت مساوي تقسیم گردید هاعرصهشبکه پخش سیالب انتخاب و هر یک از هايعرصهبدین منظور .بود
در نهایت . برداشت شد تکرار 4و با سانتیمتري  50-25و  25 -0هايهر سه قسمت از عمق از وسط هاي منفردينمونه
هاي پخش، قطعاتی از منطقه کـه  در خارج از عرصه. ه و یک نمونه ترکیبی بدست آمدشدب با هم ترکی ي فوقهانمونه

هاي پخش، نمونه خاك عرصه ماننداز مناطق شاهد نیز . درآنها سیالب پخش نشده بود به عنوان شاهد در نظر گرفته شد
حـاکی از  نتـایج  . ها جهت انجام آزمایشات به آزمایشگاه خاکشناسـی ارسـال شـد   برداشت گردید و همراه سایر نمونه

درصـد و افـزایش کـربن آلـی، مـاده آلـی و هـدایت         5د و سطح درسطح یک درص و آهک به ترتیبکاهش اسیدیته 
همچنـین  . ی خاك در مناطق شاهد در مقایسه با عرصه پخش سـیالب بـود  الکتریکی در سطح یک درصد در الیه سطح

درصد در  5توان اثر پخش سیالب را برکاهش میزان هدایت الکتریکی در سطح یک درصد و میزان اسیدیته درسطح می
  .داري مشاهده نگردیددار دانست اما در مقدار آهک تغییر معنیالیه زیرسطحی خاك معنی

  
  اسیدیته خاك، آهک خاك :هاي کلیديواژه

  
  

  مقدمه
ایران سرزمینی خشک و نیمه خشـک بـا نـزوالت           

که میانگین بـارش سـاالنه   جوي بسیار کم است به طوري
در مقایسه با میـانگین  . باشدمیلیمتر می 274آن در حدود 

میلیمتـر اسـت،    860بارش در سطح کره زمین که حدود 
د کـه نشـان دهنـده    باشمقدار بارندگی فوق خیلی کم می

 .این است که خشکی در ایران یک واقعیت اقلیمی است
ــر  130از مجمــوع  )1380(طبــق نظرعلیــزاده  ــارد مت میلی

میلیـارد مکعـب آن    54مکعب آب قابل استحصال، فقـط  
افـت  . گـردد مصرف شده و مابقی از دسترس خارج مـی 

  میلیارد  5/5زمینی در کشور حدود رـاي زیـهه آبـاالنـس

    
هاي اقلیمی یکی از ویژگی. برآورد شده استتر مکعب م

نیمه خشک، عالوه بر کمی نزوالت  خشک و مناطق
هاي کوتاه مدت و حتی با مقادیر کم جوي، نزول بارش

این . گرددهاي زیاد میبه وقوع سیالباست که منجر
  لب به طرق مختلف از دسترس خارج غها اسیالب

سارات جانی و مالی را گردد و حتی در مواردي هم خمی
پخش  اجراي عملیات .سازدبه ساکنین منطقه وارد می

-براي بهره هایی است که زمینه راروش جمله سیالب از
ورود حجم زیادي  .سازدها فراهم می برداري از سیالب

  اي ـشأهـا منـلق بـمعار ـالح و بــاوي امــالب حـاز سی
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وبات فراوان بـر  گذاردن رس برجاي از یک سو با متفاوت،
روي عرصه پخش سیالب و از سوي دیگر با نفـوذ مـواد   
ریزدانه درون خاك، بـه مـرور زمـان، سـبب تغییراتـی در      

-طـرح  انجام .)1380علیزاده،( گرددخصوصیات خاك می
افـزایش   تغذیـه و  پخش سیالب بـه منظـور   هاي اجرایی

هاي زیرزمینی از طریـق نفـوذ آب در خـاك در    منابع آب
هـا و  نآهـا و کنتـرل   از خطرات مخـرب سـیل  جلوگیري 

هــاي افـزایش پوشـش گیــاهی و حفـط رطوبــت در الیـه    
هـاي کشـاورزي و   سطحی خاك به منظور تولید فـرآورده 

جلـوگیري و کنتـرل    .)1376رهبـر، ( باشدمنابع طبیعی می
فرسایش خاك نیـز از جملـه اهـداف پخـش سـیالب در      

از  .هاي منـابع طبیعـی و اراضـی کشـاورزي اسـت     عرصه
هـاي  طـرح هـاي تهدیـد کننـده اینگونـه     جمله محدودیت

تدریجی میـزان نفـوذ آب   کاهش  )پخش سیالب( اجرایی
به دلیل مسدود شدن منافذ خاك          ًکه عمدتا ، در خاك است

سیالب حمل  به وسیلهدر اثر ذرات ریز و معلقی است که 
برزگـر  ( شـود شود و درعرصه مـورد نظـر پخـش مـی    می

ور کلی، عوامـل زیـادي در سـرعت    به ط. )1376،ریحانی
از جمله این عوامل  .باشدنفوذ آب به داخل خاك مؤثر می

توان به بافت، ساختمان، رطوبت اولیه، مواد آلی خـاك  می
 طبق نظر .و خصوصیات شیمیایی آب و خاك اشاره نمود

بافت خاك که تشکیل دهنـده ذرات  ) 1368 ،باي بوردي(
و هـر چـه قـدر    خاك است در تخلخل خاك مؤثر اسـت  

 ،باشـد  ذرات تشکیل دهنده سـاختمان خـاك درشـت تـر    
فضاي خالی بین ذرات بزرگتر بوده و قابلیت نفوذ آب در 

ذرات رس همـراه بـا سـیالب در          ًغالبا  .است خاك بیشتر
قرارگرفتـه و   فضاي خالی و خلل و فرج ذرات درشت تر

و سـاختمان   سازدموجبات کاهش نفوذپذیري را فراهم می
در اثـر   اسـت،  با تغییرات مداومیک مشخصه  که را خاك

و نفـوذ داخـل    اتتغییر شرایط محیطی، فعالیـت موجـود  
مواد آلـی خـاك کـه در    . دهدخاك و کشت کار تغییر می

به صورت مصـنوعی بـه    استفاده از گیاهان، نتیجه عملیات
گــردد در ثبــات ســاختمان و پایــداري خــاك اضــافه مــی

زمینه جهـت   ،ت پخش سیالببا عملیا. ها مؤثرندخاکدانه
بدیهی است که اگر  و گرددتغییر ساختمان خاك فراهم می

و  اسـتفاده از گیاهـان  عملیات پخش همـراه بـا عملیـات    
زمینه بهبود سـاختمان خـاك    ،مدیریت مناسب همراه باشد

  . )1983بوئر و همکاران،( فراهم خواهد شد
در ارتباط با اثر عملیات پخـش سـیالب بـر روي    

ثیر، تـاکنون مطالعـات   أمناطق تحـت تـ  ت خاك خصوصیا
بسیاري صورت گرفته است که برخی از آنها به شرح زیر 

  :باشندمی

ــاران  ــریعتی و همک ــأثیر  ) 1379( ش ــی ت در بررس
پخش سیالب بر نفوذپذیري خاك سطحی ایستگاه قوشـه  

 ،گیـري عرصـه  مرحله سیل 5اند که مشاهده نموده ،دامغان
وذپذیري خاك عرصه نسـبت  برابر کاهش در نف 6/9سبب 

همچنـین درصـد شـن در عرصـه      .به شاهد گردیده است
برابـر   2پخش سیالب نسبت بـه زمـین شـاهد بـه میـزان      

رس نیـز بـه میـزان دو برابــر     کـاهش و درصـد سـیلت و   
و هــدایت  pHهمچنــین تغییــرات . افــزایش یافتــه اســت

هاي قابل مالحظه نبوده ولی میزان کاتیون (EC)الکتریکی 
و منیزیم به میزان دو برابر افزایش و کاتیون سـدیم   کلسیم

 .دو برابرکاهش داشته است
رس و  کـه مقـدار زیـاد    بیـان نمـود  ) 1997( کوثر

تن رسوب را  20000سیالب که ساالنه بیش از  در سیلت
سـبب پایـداري خـاك سـطحی در      ،کندبه عرصه وارد می

درصـد   70و بافت خاك شـن لـومی داراي    شده برابر باد
درصد رس را به لـوم و لـوم    12درصد سیلت و  18، شن

مقدار کـربن آلـی خـاك نیـز از     . سیلت تبدیل کرده است
 .افته استیافزایش درصد  06/2درصد به 17/0

اثـرات پخـش    در مطالعه خـود ) 1381( رنگ آور
ایی منــابع خــاکی یبرخصوصــیات فیزیکوشــیمرا سـیالب  
نشان داد نتایج مطالعات وي  .بررسی نمود جاجرمآبخوان 

مقـدار   ،که پخش سیالب بر روي نسبت شن، نسبت رس
کلسـیم،  درصـد و   5در سـطح   بـی کربنـات   و مواد آلـی 

ــر، ســدیم، نســ ت جــذب ســدیم و هــدایت بمنیــزیم، کل
داري را نشـان  اختالف معنـی  درصد 1در سطح الکتریکی 

شـن کـه کـاهش یافتـه،     مقدار به جز  همچنین. است داده
 .اندهداد افزایش نشان سایرخصوصیات

ــدیان و ــان محم ــه) 1388( کرمی ــر ،ايدر مطالع  اث
پخش سیالب را در ایستگاه پخش سیالب  عملیاتاجراي 

 و بیـان  نمـوده  داوود رشید شهرستان کوهدشـت بررسـی  
که افزایش درصد ماده آلی، نیتروژن کـل، فسـفر و    کردند

درصـد در منطقـه تحـت     5پتاسیم قابل استفاده در سـطح  
با توجه بـه مـوارد ذکـر     .دار بوده استنیثیر سیالب معأت

تغییراتی که پخـش   شده است تا در این تحقیق سعی شده
طـی مـدت زمـان    خـاك  شیمیایی یات صسیالب بر خصو

مــورد  برجـاي گــذارده  پخـش ســیالب  اجـراي عملیــات 
شـیمیایی مـورد   از جمله خصوصـیات  . ارزیابی قرار گیرد

یته، آهـک،  هدایت الکتریکی، اسید: بررسی در این تحقیق
پخـش   در منطقـه  کـه  ماده آلی و کربن آلـی بـوده اسـت   
  .سیالب دلیجان صورت گرفته است

  هامواد و روش
در زمینـی بـه    پخش سیالب دلیجان طرح اجرایی

هکتار در شمال شرقی دلیجـان واقـع شـده     1000وسعت 
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از طـرف شـمال بـه    سیسـتم پخـش سـیالب    ایـن  . است
محمد  -ع نشت آبادرودخانه ازنا و از طرف غرب به مزار

 -آباد الوند و از جنوب به مزرعه صدرآباد و جاده دلیجان 
هاي کـارد و ده محمـد آبـاد    نراق و از طرف شرق به کوه

  .شودمحدود می
در دشتی واقع شده است که  دلیجان پخش سیالب

: شـود وارد آن مـی  باال دسـت  آبخیز حوزه 2هاي هرز آب
کـه بطـور مسـتقیم    کیلومتر  68ه نراق به وسعت ضحو -1

 154ه رودخانه ازنا به وسـعت  ضحو -2شود؛ می آنوارد 
یک بنـد   به وسیلهکیلومتر مربع که هرز آب این رودخانه 

بنـد  . شـود مـی  منطقـه انحرافی و کانـال انتقـال آب وارد   
انحرافی ازنا در جنـوب مزرعـه هنـدا بـر رودخانـه ازنـا       

 راییطرح اجقنواتی که در پایین دست . احداث شده است
قنـات  : باشـد عبارتنـد از  واقـع مـی   سیالب دلیجان پخش
 ،قنـات رحمـت آبـاد    ،جرجبش -قنات محمد آباد -الوند

قنـات   ،قنات فیـروز آبـاد   ،قنات نشت آباد،قنات رکن آباد
هاي پـایین دسـت   قنات ویر و همچنین چاه آب ،معصومه

چـاه شـرکاه    -چـاه شـرکاه نجفـی   :عبارتنـد از   منطقه این
دشـت   .چاه شرکاه جاللـی و  رکاه هاشمیچاه ش -شفیعی

ــاع   ــرار دارد داراي ارتف ــران مرکــزي ق ــه در ای دلیجــان ک
 توسـط میـزان م . باشـد متر از سطح دریا مـی  1500توسطم

میلیمتـر و میـزان تبخیـر سـالیانه      180بارندگی آن حـدود  
آب کشاورزي  .باشدمتر از سطح تشتک تبخیر می 2حدود 

چندین حلقه چاه نیمـه   این دشت از چندین رشته قنات و
لیتر  25ها حدود متوسط آبدهی قنات. شودمین میأتعمیق 

با توجه به پوشش گیاهی و کوهستانی بودن  .است در ثانیه
در % 20حوزه آبریز رودخانه ازنا حداقل ضریب روان آب 

 ،شود و با توجه به محاسبات صورت گرفتـه نظر گرفته می
ب است کـه بطـور   متر مکعب حجم روانا 1087946مقدار

   .2متوسط ساالنه وارد عرصه می گردد
بعلت کویري بودن دشت دلیجـان و بـدلیل اینکـه    

بارد، ارزش ماه از سال می 4کلیه بارندگی سالیانه فقط در 
منطقه دشت  .استآب کشاورزي در این منطقه بسیار زیاد 

دلیجان در زون ایران مرکزي واقع شده و از خصوصـیات  
در حاشـیه  . باشندشناسی برخوردار میینکلی این زون زم

شناسـی  هاي زمیندرودخانه ازنا رود و دشت دلیجان سازن
مختلفی گسترش دارند که از قدیم به جدید به قـرار زیـر   

  :2باشندمی
                                                

  ).نهایی سیستم پخش سیالب دلیجانبرگرفته از گزارش( .1
شناسی و سنگشناسی برگرفته از گزارش مطالعات زمین( . 2

  ).هاي آبخیز باالدست سیستم پخش سیالب دلیجانحوزه

OM  :     این واحد زمین شناسـی در غـرب دشـت دلیجـان
هاي و از آهک بودهارتفاعات  تشکیل دهنده .رخنمون دارد

بندي ضخیم با مقداري مـارن کـه بصـورت    یهاي با التوده
هـا  این آهـک  .تشکیل شده است الیه اي قرار گرفته است

  .باشندمیشناسی قم جزء سازند زمین
M4: اي هاي قرمـز رنـگ بـا ماسـه سـنگ بـین الیـه       مارن

که رخنمون این تشکیالت را در قله کـوه   گچ و رامکنگلو
تـوان  مـی  هاي محدود و در دشت دلیجانهندا و رخنمون

  .)تشکیالت قرمز باالیی(نمود مشاهده 
P1 : ایـن  ) معـادل سـازند هـزار دره   ( نکنگلومراي پلیوسـ

 ازسازند بر روي تشـکیالت قرمـز بـاالیی قـرار گرفتـه و      
هـاي آذرآواري  لیتولوژي کنگلومرا، ماسـه سـنگ و سـنگ   

-این سازند معادل سازند هزار دره می. تشکیل شده است
یالت در جنوب رودخانه ازنـا رود  رخنمون این تشک.باشد

  .شوددیده می
P1h :شده و  یکنگلومرایی با سیمان آهکی که خوب سیمان

این رسـوبات داراي جهـت شیسـتی بـه     . باشدمتراکم می
باشـد سـن آن معـادل پلیـو     طرف شمال غرب دشت مـی 

  .استپلیستوسن 
Qtr :باشد و از هاي آهک ساز میحاصل چشمه این واحد

واقـع شـده    p1hل شده که بـر روي واحـد   تراورتن تشکی
ــا واحــد  Qtrواحــد  .اســت هــا و داراي شکســتگی p1hب
هاي زیرزمینی یکی هستند که از نظر آبنوتهاي تکشکاف

  .توانند مهم باشندمی
Q1 :که متشـکل از ماسـه، قلـوه سـنگ،      ویالرسوبات آلو

باشد که گاهی قطعـات درشـت و تختـه    سیلت و رس می
 خفیفـی دارد سیمان شدگی . شودیده میسنگی نیز در آن د

ایـن رسـوبات بـا    .اسـت زمان تشکیل این سازند کواترنر 
  .آمیزداي در پاي ارتفاعات در هم میهاي دامنهواریزه

Q :   رسوبات آبرفتی کف رودخانه ازنا و رودهـاي مجـاور
منفصـل و بـدون    ،باشـد آب قابل انتقال مـی  به وسیله که

  .استسیمان 
  روش تحقیق
هـاي برداشـت شـده بایـد تمـام      جا که نمونهاز آن

لـذا هفـت    ،هاي منطقه مورد مطالعـه را بیـان کننـد   ویژگی
کـه  بطـوري  .شدبرداري انتخاب جهت نمونه عرصه پخش

هـر   ابتدا. باشدمی متر طول 2000داراي  عرصه پخش هر
تقسـیم کـرده و در    مساوي را به سه قسمت عرصه پخش

مشخص نموده و  داگانهنهایت میانه هر قسمت را بطور ج
   .برداري از آن بخش صورت پذیرفتنمونه

ابتدا هر عرصه پخـش بـه سـه     خاك، برداريجهت نمونه
قسمت مساوي تقسیم گردید و سـپس مرکـز هـر بخـش     
تعیین شد و پس از آن، از مرکز هر بخش یک نمونه خاك 
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 50پروفیلی به عمق(به حجم یک کیلوگرم برداشت گردید 
 2از ،سـپس  شـد و  سانتیمتر حفـر  50×50عادسانتیمتر با اب

صـورت   نمونه بـرداري  سانتیمتري 50-25و  25 -0عمق 
متـر و بـه    2تـا   1سپس سه نمونه دیگر به شعاع ). گرفت

در . مرکزیت نمونه اول و در سه راس مثلث برداشت شـد 
نمونه خاك، یـک نمونـه ترکیبـی     4نهایت از ترکیب این 

ــگاه ا   ــه آزمایش ــد و ب ــاب گردی ــا  انتخ ــال و در آن ه رس
هدایت الکتریکی، درصد کربن آلی،  ،pHپارامترهایی نظیر 

الزم به ذکر است که این . گیري شداندازهلی و آهک آ ماده
عمل هم براي منطقه پخش و هم براي منطقه غیـر پخـش   

صورت گرفت تا مقایسات مورد نظـر بـه خـوبی    ) شاهد(
  . انجام گیرد

قـه پخـش   جهت مقایسه تغییرات شـیمیایی منط 
گیري از در اثر سیل) هاي مختلف پخشدرعرصه(سیالب 

 SPSSآزمــون تجزیــه و تحلیــل واریــانس در نــرم افــزار 
در این بخـش از مطالعـه، نتـایج آزمـایش     . استفاده گردید

خاك منطقه پخش با منطقه شاهد مقایسه شد و بـا کمـک   
  . تجزیه و تحلیل گردید SPSSدر نرم افزار  tآزمون 

  نتایج
هـاي  ج آزمایش خصوصـیات شـیمیایی نمونـه   نتای

خاك منطقه پخش سیالب دلیجان و منطقه شاهد به شـرح  
  .باشدزیر می

          ماده آلی
               درکل منطقه پخش      شیب                      مقدار ماده آلی در جهت 

قطعات سه گانـه در   (        هاي پخش                   سیالب و در طول عرصه
        اخـتالف       کـه           به طـوري    .    داشت              تغییرات زیادي   ) هر عرصه

بـا    .                   از خـود نشـان داد              ح یک درصـد       در سط    را      داري    معنی
 و Aاستفاده از آزمون دانکن مشـخص شـد کـه قطعـات     

B نسبت به قطعهC  از ماده آلی بیشتري برخوردار هسـتند.   
        تفـاوت         سـیالب                             ابتدا و انتهاي عرصه پخـش     در       همچنین 

          هر چند که    .          مشاهده نشد                       از نظر مقدار ماده آلی      داري    معنی
   0 / 5                    ین نقـاط کمتـر از                                    در مجموع مقدار ماده آلی در بهتـر 

-T                            آزمایش با توجه بـه آزمـون          نتایج       همچنین   .    بود     درصد 
test  بین مناطق شاهد و عرصه پخـش    ي   دار          اختالف معنی                            
   .   داد      نشان   را      درصد      پنج     سطح  در

             اسیدیته خاك
   در                  کـاهش اسـیدیته    ،T-test                    نتایج حاصل از آزمون

   5         در سـطح                          نسبت به منـاطق شـاهد            پخش سیالب       مناطق
                                   همچنین با استفاده از روش تجزیـه و    .    داد             درصد را نشان 

مشخص گردیدکه مقدار اسیدیته در بـین                تحلیل واریانس 
داري در سطح پنج درصد هاي پخش، اختالف معنیعرصه

همچنـین بـا   . از خـود نشـان داد  ) 25 -0(را در عمق اول 
                                  دانکن مشخص شد که مقدار اسیدیته در   استفاده از آزمون

      هـاي                                         پخـش اول و دوم کمتـر از سـایر عرصـه        هاي     عرصه
  .       پخش بود

                    هدایت الکتریکی خاك
   ،       هاي پخش    عرصه                            مقدار هدایت الکتریکی در بین 

               تجزیه و تحلیل           با توجه به    .    نداد             داري را نشان           تفاوت معنی
  و   )A، B، C (         هاي پخش                   در قطعات مختلف عرصه        واریانس 

       درصـد     5     سطح        داري در           تفاوت معنی      خاك،   ی   عمق    الیه     در
        تفـاوت    ، T-test                          همچنین با توجه به آزمـون    .         جود داشت و

   در                 منطقـه شـاهد                 پخـش سـیالب و          منطقه    بین    ي   دار    معنی
   .    داشت              یک درصد وجود     سطح
     آهک

                        هاي پخش با توجـه بـه      عرصه     بین        آهک در       مقدار
        اخـتالف          درصـد    5       سـطح              واریـانس در                     تجزیـه و تحلیـل  

    که                      آزمون دانکن نشان داد        توجه به    .   داد        را نشان       داري    معنی
    هاي     عرصه        نسبت به    2 و   1       هاي پخش    عرصه              مقدار آهک در

، T-test                           همچنین توجـه بـه آزمـون     .    بود      کمتر   4 و   3     پخش
                                      مقدار آهـک عرصـه پخـش نسـبت بـه     مشخص نمود که 

   .          نداشته است      داري                شاهد افزایش معنی       منطقه
     آلی      کربن

                          هاي پخـش قطعـات مختلـف        عرصه            مقدارکربن در
) A، B، C(     در عمق خاك           ) اخـتالف    )       تیمتري     سـان     50  -  25        

     توجه   .    داد      نشان        از خود                در سطح یک درصد    را      داري    معنی
                                                  به آزمون دانکن مشخص نمود که مقدار کربن در قطعـات  

A وB در مقایسه با قطعهC توجه به        همچنین  .بیشتر است  
                مناطق شاهد نسبت      آلی            مقدار کربن  ، نشان داد کهt      آزمون 

   صد      یک در     سطح   در                 در الیه سطحی خاك              به عرصه پخش
     .       دار بود    معنی

  گیريبحث و نتیجه
ــی در        هــاي                   جهــت شــیب عرصــه                        مقــدار مــاده آل

     کـه              داشت به طوري              تغییرات زیادي   )A، B، Cقطعات (   پخش
                   را از خـود نشـان                        داري در سطح یک درصد          اختالف معنی

 Bبا استفاده از آزمون دانکن مشخص شد که قطعات   .   داد
دار از مـاده آلـی بیشـتري برخـور    C نسبت به قطعـه   Aو 

        تفـاوت         سـیالب                                    در ابتدا و انتهـاي عرصـه پخـش     . بودند
               هر چند کـه در     .  شد        مشاهده ن                  از نظر این متغیر      داري    معنی

      درصد 0 / 5   از                                     مقدار ماده آلی در بهترین نقاط کمتر   ،     مجموع
        اخـتالف    ، T-test                                    نتایج آزمایش با توجـه بـه آزمـون      .    بود

     یـک         سـطح               عرصه پخـش در                        دار بین مناطق شاهد و    معنی
                                  که حاکی از افزایش مـاده آلـی در        دهد       نشان می   ا ر      درصد

                رهبـر و کـوثر     .     باشد                            طرح اجرایی منطقه پخش سیالب می
      پخـش           منـاطق                                 افزایش قابل توجه مواد آلی را در   )     1381 (

                    انـد، امـا اسـدي                   گـزارش نمـوده                  در مطالعه خـود       سیالب 
ــوادآلی را در  )     1377 ( ــزایش م ــاطق                          اف                پخــش ســیالب          من
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                درصـورت بهتـر                    داشته اسـت کـه                  ندانسته و بیان     دار     معنی
                        گیـري، افـزایش درصـد                                شدن پوشش گیاهی و ادامه سـیل 

    .          نخواهد بود                      مواد آلی دور از دسترس 
                                  عوامل بسیار مهم در تغذیـه گیـاه                   اسیدیته خاك از

   ین  ی  پا  .                                        باشد و مدیریت آن بسیار سخت و پیچیده است  می
                        آن و در نتیجه نبود وجود                             بودن بارش ساالنه و شدت زیاد

                                          کافی جهت نفوذ آب در خاك، میـزان شستشـوي         فرصت
                  نیمـه خشـک بـا                         هاي منـاطق خشـک و               امالح را درخاك

   ،       منـاطق     این     در          از این رو  .     نماید  می      مواجه       هایی       محدودیت
                                         ور چشمگیر کربنات کلسیم و منیزیم و سولفات  ض      شاهد ح

                     حضـور فعـال امـالح      .                 هاي سطحی هسـتیم             کلسیم در افق
                        یی نگه داشـته و درکـل                                فوق، اسیدیته خاك را در حد باال

     حاکی    ،     تحقیق       بخش از           نتایج این    .   بود   7                  مقدار آن باالتر از 
              نسبت به مناطق           پخش سیالب      عرصه                  از کاهش اسیدیته در

             همانطور کـه     .    باشد  می     درصد        دار یک            در سطح معنی      شاهد
                                                    اشاره شد، باال بودن میزان آهک مانع اصلی در کاهش زیاد 

   و  )     1379 (      ســب                      محمــدي و اســماعیلی ن  .                اســیدیته اســت
     پخش     ثیر أ ت              در مطالعه خود    ، )    1379 (            آشوري نژاد        همچنین

           بـا ایـن      .     انـد        ندانسته     دار                اسیدیته خاك معنی            سیالب را در
  )     1390 (                                اي که به وسیله جوادي و محمـودي             وجود مطالعه

                                              صورت گرفته است اثر پخش سیالب را درکاهش اسیدیته 
    روش                           همچنین بـا اسـتفاده از    .               دار دانسته است        خاك معنی

مشـخص گردیـد کـه مقـدار       ،                         تجزیه و تحلیـل واریـانس  
داري در هاي پخش اخـتالف معنـی  اسیدیته در بین عرصه

. دارد) ســانتیمتر25 -0(ســطح پــنج در صــد درعمــق اول 
                            دانکن مشخص نمودکـه مقـدار     همچنین استفاده از آزمون

                                       هـاي پخـش اول و دوم کمتـر از سـایر                     اسیدیته درعرصـه 
                                مر بیانگر اینست که مقدار شستشوي                ها بود که این ا    عرصه

                                        هــاي پخــش اول و دوم بیشــتر از ســایر                امــالح درعرصــه
        به کمتر                     باشد که این امر منجر               هاي پخش سیالب می    عرصه

            هـاي پخـش                                            شدن مقدار اسیدیته نسبت بـه سـایر عرصـه   
     .            سیالب شده است

-                                       هدایت الکتریکی از خصوصیات بسیار مهم خاك
                        ده مجموع امـالح محلـول                 رود و نشان دهن             ها به شمار می
                                        تغییرات هدایت الکتریکـی در اثـر پخـش      .           در خاك است

                                    هاي مختلف با توجه به کیفیـت سـیالب              سیالب در خاك
                          مقدار هـدایت الکتریکـی    .                         پخش شده، متفاوت بوده است

     داري           تفاوت معنی   ،       هاي پخش    عرصه       در بین           خاك سطحی
                   تجزیـه و تحلیـل                     با توجه به آزمـون      اما      دهد           را نشان نمی

      الیـه      در  )A، B، C        قطعـات   (        هاي پخش        در عرصه        واریانس 
       وجـود          درصـد    5             داري در حـد              تفاوت معنـی      خاك   ی   عمق
        تفـاوت                 بیـان کننـده      ،T-test                     نتایج حاصل از آزمـون   .     دارد

       نقـاط                 پخـش سـیالب و                         از نظر شوري درعرصـه      دار    معنی

             توانـد بـا               این امر مـی   .     باشد       درصد می   یک      سطح   در       شاهد
                                   ثر تبخیر آبهـا و مانـدن نمـک در                          توجه به دماي منطقه درا

                     محمـدي و اسـماعیلی     .                            سطح خاك صورت گرفتـه باشـد  
   )    1956 (           برانسـون              به نقـل از   )     1376 (     رهبر    ، )    1379 (     نسب

      پخـش     در                                 بـه کـاهش هـدایت الکتریکـی                   در مطالعه خود
             و همکـاران          کـوالرك           همچنـین   .      انـد        نمـوده            سیالب اشاره 

   رد                                             نیز کاهش هدایت الکتریکی را بـه علـت کـارب     )     1983 (
               در عـین حـال     .      انـد  ه                  هـا گـزارش کـرد                  سیالب در خـادین 

ــکویی  ــکوتی اس ــاران                    س ــوري )    1381 (            و همک ــژاد         ، آش         ن
ــدي  ،  )    1379 ( ــان   )    1377 (        اس ــدیان و کرمی   ،  )    1388 (                        ، محم

                           به افزایش هدایت الکتریکـی    )     1390 (               جوادي و محمودي 
        با توجه   .    اند     نموده                                خاك در تیمارهاي پخش سیالب اشاره

                    اثر پخش سـیالب بـا              ان گفت که  تو                   به موارد ذکر شده می
      هـاي              و به ویژگـی              متفاوت بوده                        توجه به شرایط هر منطقه
-                               و همچنـین نـوع سـازند زمـین                        خاك و کیفیت سـیالب 

   .          بستگی دارد  ،      شناسی
                       هاي پخش با توجـه بـه       عرصه     بین        آهک در       مقدار

     کاهش       درصـد    5     سطح           واریانس در                تجزیه و تحلیل      آزمون 
      مقدار              آزمون دانکن      جه به      با تو   .   دهد          را نشان می     داري     معنی

      هـاي        عرصـه             نسـبت بـه      2   و   1         هاي پخش    عرصه        آهک در
               حاکی از شستشوي         این امر          باشد که  می       ، کمتر  4   و   3     پخش

   در    اي                       مشـابه چنـین نتیجـه      .                       آهک به وسیله سیالب اسـت 
        آمـده        بدسـت    )     1379 (                        محمدي و اسماعیلی نسـب         مطالعه
                       عرصه پخـش نسـبت بـه       در            مقدار آهک          بطور کلی   .   است

                   نـداده اسـت کـه         نشان    را       داري                شاهد افزایش معنی   قه    منط
                           قلت بارندگی و نبود توانایی     در      توان        آن را می         علت اصلی 

   .                             شستشوي آهک از نیمرخ خاك دانست
        قطعـات   (            هـاي پخـش         عرصـه    در      آلی      کربن       مقدار

A، B، C(     ــاك ــی خ ــه عمق ــانتیمتري    50  -  25 (                        در الی   )            س
  ن      نشـا            را از خود                                اختالف معنی داري در سطح یک درصد

                                            آزمون دانکن نشان می دهد کـه مقـدار کـربن      .         داده است
       همچنین   .بیشتر استCدر مقایسه با قطعه Bو A        درقطعات 

   در                       شاهد نسبت به عرصه پخش           در منطقه     آلی      کربن       مقدار
               داراي اخـتالف              یـک درصـد         سـطح    در              الیه سطحی خاك 

                                لذا حاصلخیزي خاك در اثر ترسـیب    .     باشد  می      داري    معنی
     هـر     .                    افزایش داشـته اسـت       آلی       رکربن                سیالب از نظر مقدا

   .     بـود      درصد    0 / 3                      بسیار پایین و کمتر از            این مقدار       چند که 
نتایج این بخش از مطالعه با نتایج مطالعات رهبر و کـوثر  

، محمدیان و کرمیان )1382(، گودرزي و شریعتی )1381(
مبنـی بـر افـزایش    ) 1390(، جوادي و محمـودي  )1388(

ه پخـش در مقایسـه بـا منطقـه     دار ماده آلی در منطقـ معنی
    .شاهد مطابقت دارد
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   نمایی از سیستم پخش سیالب دلیجان - 1 شکل

  
  سانتیمتري 25-0در عمق  عرصه پخش و شاهد در خاك شیمیایی متغیرهاي مقایسه آماري نتایج - 1 جدول

سطح معنی 
  داري

درجه 
 tمقدار  آزادي

  هااختالف جفت
خطاي   هامیانگین اختالف

  استاندارد
انحراف 

  هاجفت  میانگین  معیار
  حداکثر  حداقل

  ماده آلی  13833/0  12320/0  03557/0  06005/0  21661/0  890/3  11  003/0**
  اسیدیته  -2400/0  14302/0  04129/0  -3308/0  -1491/0  -845/5  11  000/0**
  شوري  11800/0  05725/0  01653/0  08163/0  15437/0  140/7  11  000/0**
ns576/0  11  576/11  6114/2-  5280/1-  94038/0  25757/3  54157/0  آهک  
  کربن آلی  08000/0  07019/0  02026/0  03540/0  12460/0  948/3  11  002/0**

     دار         بدون معنی :  ns                                   دار درسطح پنج درصد                     معنی   *                                                            دار در سطح یک درصد    معنی   ** 
  

  سانتیمتري 50-25در عمق  درعرصه پخش و شاهد خاك شیمیایی متغیرهاي مقایسه آماري جنتای -2جدول

-سطح معنی
  داري

درجه 
 tمقدار  آزادي

  اختالف جفت ها
اختالف   هامیانگین اختالف

  هامیانگین
انحراف 

  هاجفت  میانگین  معیار
  حداکثر  حداقل

ns 205/0  11  347/1-  03168/0  13168/0 -  03711/0  12856/0 05000/0 -  ماده آلی  
  اسیدیته  - 11417/0  17333/0  05004/0  - 22430/0  - 00404/0  -282/2  11  043/0*

  شوري  06758/0  03900/0  01126/0  04281/0  09236/0  003/6  11  000/0**
ns680/0  11  423/0  32454/2  57454/1 -  88576/0  06835/3  37500/0  آهک  
ns226/0  11  283/1-  02027/0  07694/0 -  02208/0  07650/0  02833/0 -  کربن آلی  

               بدون معنی دار :  ns                                        معنی دار درسطح پنج درصد                    *                                                                 معنی دار در سطح یک درصد   ** 
  



 571/  1392/  4شماره /  27جلد / الف ) / علوم خاك و آب(هاي خاك مجله پژوهش

  )انسآزمون آنالیز واری( پخش هايعرصهدوم و سوم  ،در بین قطعات اول سطحی شیمیایی خاك متغیرهايمقایسه  اماري نتایج -3جدول
  پارامتر

     متغیر
F میانگین مربعات درجه آزادي مجموع مربعات بین گروه ها مقدار  داريسطح معنی   

751/11 027/0 2 054/0 بین گروه ها ماده آلی  **001/0  
074/0 بین گروه ها اسیدیته  2 037/0  484/3  *053/0  
008/0 بین گروه ها  شوري  2 004/0  636/4  898/0 ns 
738/0 ابین گروه ه آهک  2 369/0  108/0  *024/0  
019/0 بین گروه ها کربن  2 010/0  744/13  **000/0  

               بدون معنی دار :  ns                                        معنی دار درسطح پنج درصد                    *                                                                 معنی دار در سطح یک درصد   ** 
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