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بررسی اثر پخش سیالب مدوار بر برخی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک

راد

مسعود بهشتی
استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات سیرجان

دریافت مقاله  2932/20/02 :تاییدیه نهایی 2932/27/23 :
چکیده
بخش عمده کشور ایران در مناطق خشک و نیمه خشک واقع شده است که از جمله ویژگیهای
آن بی نظمیهای بارش و توزیع نامناسب زمانی و مکانی آن ،سیل ،خشکسالی ،فرسایش خاک
و بیابان زایی است .بنابراین با این وضعیت کمبود آب عالوه بر تأثیر بر اراضی کشاورزی تأثیر
زیادی بر منابع طبیعی دارد .امروزه در اکثر نقاط جهان جهت تأمین آب ،بهبود حاصلخیزی
خاک ،جلوگیری از فرسایش و سیل عالوه بر آبخیزداری اقدام به تغذیه مصنوعی ،پخش
سیالب و آبخوانداری میشود که تأثیرهای مثبت آن همواره مورد تأیید قرار گرفته است .در این
پژوهش آثار اجرای پخش سیالب بر برخی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک مانند میزان
مواد آلی ،ازت ،پتاسیم ،فسفر ،درصد رس ،سیلت ،شن ،اسیدیته و هدایت الکتریکی انجام
گرفت .نتایج این پژوهش نشان داد که مقادیر ازت ،فسفر ،پتاسیم ،ماده آلی و رس در منطقه
پخش سیالب افزایش معنی داری داشته است و مقادیر اسیدیته ،شوری ،سیلت و شن تغییری
نداشته است .پخش سیالب سبب حاصلخیزی خاک شده است .بنابرین ادامه اجرای اینگونه
طرحها مورد تأکید قرار میگیرد.

واژگان کلیدی:

پخش سیالب ،ویژگیهای خاک ،هدایت الکتریکی ،اسیدیته ،ازت.

مقدمه
منابع طبیعی تجدید شونده از جمله آب ،خاک و پوشش گیاهی در کشور از طرفی به لحاظ وجود ویژگیهای اقلیمی
شکننده ایران و از طرفی افزایش جمعیت و نیاز به مواد غذایی با خشکسالی و وقوع سیالب توأم است و حفظ این منابع
از اهمیت بسزایی برخوردار است .احداث سیستمهای پخش سیالب سبب استفاده بهینه از آبهای سطحی ،بهبود
حاصلخیزی خاک ،بهبود پوشش گیاهی ،کاهش آسیبهای ناشی از سیالب ،افزایش سطح زیر کشت و تقویت اشتغال
میگردد و از اقدامهای حرکت به سوی توسعه پایدار محسوب میشود .در این راستا توجه به منابع طبیعی به عنوان یکی
از راهکارهای مناسب برای حفاظت از منابع آب و خاک میتواند نتایج قابل توجهی داشته و با موفقیت همراه باشد
(مهدوی وفا.)9331 ،
 نویسنده مسول41939111391 :

E-mail: Masood_kn@yshoo.com
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انجام مطالعات و تهیه پروژههای پخش سیالب به منظور افزایش پتانسیل منابع آب برای استحصال آن ،بهبود
حاصلخیزی خاک و بهبود پوشش گیاهی از جمله گامهای مهم مورد نیاز برای توسعه پایدار است (رفیعی مبادی)9331 ،
یکی از مسائل بسیار مهم و اساسی که امروزه اکثر کشورها با آن مواجه بوده و هستند محدودیت منابع آب و خاک،
استفاده بی رویه و نامطلوب از این منابع و تخریب محیط زیست به دست انسانها در اقصی نقاط دنیا میباشد .آبهای
موجود در چرخه معموالً از طریق نزوالت وارد کره زمین میشوند .در بسیاری از نقاط کره زمین اغلب این نزوالت به
صورت رگباری و تند به زمین وارد میشوند که فرصت کافی برای جذب و نفوذ این آبها را به رمین نداشته باشد و
آبها به صورت رواناب روی زمین جاری شده و باعث سیل شوند .در باال دست حوزه میتوان آبها را کنترل کرد و از
وقوع سیل و هدر رفت آب جلوگیری نمود که این عمل آبخیزداری نامیده میشود .از آنجایی که همیشه نمیتوان
تمامی آب را در باال دست کنترل کرد ،تحت عملیاتی بنام آبخوانداری یا پخش سیالب در خروجی حوزه و پایین دست
اقدام به کنترل سیل و تغذیه زمین میشود (کوثر  ،9391توکلی  ،9331هوبل  ،9111هاستون  ،9124مایلر  ،9121آنون
 ،9191کوثر ،9119هرمن .) 6449
بررسی شیوههای مختلف بهره برداری از سیالب حاکی از تغییر خواص خاک ناشی از پخش سیالب میباشد .سام
نژاد( )9314در بررسی اثر پخش سیالب آب باریک بم بر برخی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک دریافت که پخش
سیالب باعث حاصلخیزی خاک شده است به طوری که مقادیر نیتروزن ،فسفر ،پتاسیم و ماده آلی در محل پخش
سیالب نسبت به شاهد افزایش معنی داری در سطح  11درصد داشته است .بهشتی راد و همکاران ( )9331در ایستگاه
تغذیه مصنوعی پارک تأکید به افزایش درصد و تراکم پوشش گیاهی و مواد آلی خاک کردهاند.
در این زمینه بر اساس مطالعات دولتی( )9332در پخش سیالب جهان آباد تربت جام به این نتیجه رسیدند که پخش
سیالب باعث افزایش تراکم و درصد پوشش گیاهی و بهبود حاصلخیزی خاک شده است به این صورت که کاتیونهای
سدیم ،منیزیم ،کلسیم ،آهک و درصد سیلت در منطقه طرح نسبت به شاهد افزایش معنی داری داشته است .خواجهای و
همکاران ( )9331پخش سیالب علی نظر پلداشت را بررسی کردهاند و به این نتیجه رسیدند که پخش سیالب باعث
افزایش درصد پوشش گیاهی ،استحصال رواناب و حاصلخیزی خاک شده است.
در این پژوهش اثر اجرای سیستم پخش سیالب بر ویژگیهای خاک در منطقه مدوار مورد بررسی قرار گرفته است.

دادهها و روشها
موقعیت محدوده مطالعاتی پخش سیالب مدوار در استان کرمان در شمالشرقی شهربابک و در فاصله  31کیلومتری
شهر بابک واقع شده و مساحت منطقه عملیاتی پخش سیالب  631کیلومتر مربع میباشد(شکل  .)9متوسط بارندگی
ساالنه  913میلیمتر و میانگین دمای ساالنه  91درجه سانتیگراد است .اقلیم منطقه طرح بر اساس روش آمبرژه سرد و

خشک میباشد.
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شکل  :1موقعیت منطقه پخش سیالب مدوار در استان کرمان

جهت بررسی تأثیر این طرح در داخل منطقه پخش سیالب سه نوار به صورت فرضی با توجه به فاصلهی پشتهها از
ورودی آب به منطقه طرح در نظر گرفته شدند .نوار اول ،پشتههای نزدیک به ورودی ،نوار دوم پشتههای با فاصله
متوسط و نوار سوم با فاصله دورتری از منطقه ورود آب به عرصه پخش سیالب را در بر میگیرد .منطقهای که در
نزدیکی منطقه پخش سیالب واقع شده است و عملیات پخش سیالب در آن صورت نگرفته به عنوان منطقه شاهد در
نظر گرفته شد .این منطقه دارای ویژگیهای مشابه از نظر توپوگرافی ،زمین شناسی ،اقلیم و خاک با منطقه پخش
سیالب میباشد.
در هر کدام از این سه نوار انتخاب شده دو نمونه خاک از عمق  4-34سانتیمتر و جمعاً  2نمونه خاک و  2نمونه
خاک در محل شاهد برداشت شد ،سپس نمونههای خاک به آزمایشگاه خاکشناسی ارسال شدند .مقادیر رس ،سیلت و
شن با روش هیدرومتری ،میزان اسیدیته خاک در گل اشباع توسط  PHمتر ،هدایت الکتریکی با استفاده از  ECمتر ،ماده
آلی با روش والکی – بلک و نیتروژن ،فسفر و پتاسیم خاک نیز با محلولهای مختلف و از طریق دستگاه فلوم فتومتر و
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اسپکترو فوتومتری اندازه گیری شدند .از طریق آزمون  Tدر محیط نرم افزار  16 SPSSاقدام به مقایسه آماری میانگینها
برای منطقه طرح و شاهد میگردد.

یافتهها
کنترل سیل ،فرسایش و رسوب یکی از مسائل اساسی و حاد کشورها است که هر ساله هزینههای بسیار کالنی را به خود
اختصاص میدهد .پخش سیالب دارای اهمیت فراوانی است از جمله کنترل فرسایش ،بهبود حاصلخیزی خاک ،کنترل
سیل و افزایش پوشش گیاهی میباشد و به دنبال آن رفاه اجتماعی و معشیتی است .نتایج حاصل از آزمایشهای مختلف
خاک در نمونههای عرصه پخش سیالب و منطقه شاهد در جدولهای  6 ،9و شکلهای  6تا  94ارایه شده است .نتایج
تجزیه و تحلیل آماری بر اساس مقایسه میانگینها از روش آزمون  Tدر جدول  3نشان داده شده است.
جدول  :1نتایج آنالیز خاک در منطقه پخش سیالب
ردیف
ماده آلی%
ازت%
پتاسیمppm
فسفرppm
 ECمیلی موس بر سانتیمتر
اسیدیته
شن%
رس%
سیلت%

نمونه1
9/3
4/93
663
91/6
4/6
9/6
32
3/6
1/3

نمونه2
9/2
4/92
621
92
4/66
9/1
39
9/2
1/1

نمونه3
9/9
4/99
632
93
4/63
9/2
14
1/6
1/3

نمونه4
9/9
4/93
694
93/3
4/61
9/3
31
1/9
2/1

نمونه5
9/6
4/96
613
96/6
4/69
9/1
36
94/6
9/3

نمونه6
9/3
4/91
619
99/3
4/69
9/9
39
94/9
3/3

جدول  :2نتایج آنالیز خاک در منطقه شاهد
ردیف
ماده آلی%
ازت%
پتاسیمppm
فسفرppm
 ECمیلی موس بر سانتیمتر
اسیدیته
شن%
رس%
سیلت%

نمونه1
4/21
4/41
923
2/1
4/69
9/1
31
2/9
1/1

نمونه2
4/16
4/9
993
3/9
4/63
9/3
31
1/6
2/3

نمونه3
4/13
4/43
914
9/1
4/61
9/1
19
3/1
1/1

نمونه4
4/26
4/41
916
3/1
4/69
9/6
33
9/6
1/3

نمونه5
4/99
4/41
649
1/2
4/64
9/1
32
3/9
1/1

نمونه6
4/11
4/49
921
2/3
4/69
9/9
31
2/1
1/1
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جدول  : 3آنالیز آماری پارامترهای مورد بررسی با
ردیف

 Tمحاسباتی

آزمون T

سطح معنی داری

4/444
**9/9
ماده آلی
**
4/449
2/32
ازت
4/449
**1/31
پتاسیم
4/444
**2/93
فسفر
EC
4/333
4/693ns
ns
PH
4/326
4/993
ns
4/11
-4/293
شن
ns
4/919
-9/33
سیلت
4/41
*6/32
رس
** :در سطح  11درصد معنی دار است :* .در سطح  11درصد معنی دار است :Ns(.معنی دار نیست)

شکل  :2مقادیر میانگین درصد رس در دو منطقه پخش سیالب و شاهد

شکل  :3مقادیر میانگین درصد سیلت در دو منطقه پخش سیالب و شاهد

شکل  :4مقادیر میانگین درصد شن در دو منطقه پخش سیالب و شاهد
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شکل  :5مقادیر میانگین درصد ماده آلی در دو منطقه پخش سیالب و شاهد

شکل  :6مقادیر میانگین درصد ازت در دو منطقه پخش سیالب و شاهد

شکل  :7مقادیر میانگین پتاسیم بر حسب  ppmدر دو منطقه پخش سیالب و شاهد
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شکل  :8مقادیر میانگین فسفر بر حسب  ppmدر دو منطقه پخش سیالب و شاهد

شکل  :9مقادیر میانگین شوری در دو منطقه پخش سیالب و شاهد

شکل  :11مقادیر میانگین اسیدیته در دو منطقه پخش سیالب و شاهد

بحث و نتیجه گیری
پروژههای مختلف احیاء منابع ط بیعی هر کدام برای هدف خاصی اجرا شده اما هدف اکثر آنها برگشت به سوی شرایط
اکولوژیکی گذشته قبل از تخریب و یا نزدیک به آن میباشد (یانگ و همکاران  .)6443به طور کلی هدف نهایی بسیاری
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از پروژهها احیای اکولوژیکی برگشت به ساختارها ،عملکردها و فرآیندهای اکوسیستم به شرایط طبیعی است که به همین
دلیل به وسیله بیمارهایی گیاهان و یا محیط فیزیکی آنها تغییراتی داده میشود(بهشتی راد و همکاران.)9331 ،
بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش ،پخش سیالب مدوار دارای آثار مثبت زیادی بوده و باعث افزایش حاصلخیزی
خاک و اصالح خواص فیزیکی و شیمایی خاک شده است.
مقایسه ویژگیهای خاک در منطقه پخش سیالب و شاهد نشان داد که بعضی از ویژگیهای خاک در اثر اجرای
عملیات تغییر کردهاند .در منطقه پخش سیالب مواد آلی ،ازت ،فسفر و پتاسیم در سطح  11درصد افزایش معنی داری
داشته است همچنین درصد رس در سطح اطمینان  11درصد افزایش معنی داری داشته است .مقادیر هدایت الکتریکی،
اسیدیته ،سیلت و شن در منطقه پخش سیالب تغییر معنی داری نداشته است.
افزایش حاصلخیزی و رطوبت خاک در اثر پخش سیالب باعث افزایش درصد پوشش گیاهی در منطقه شده که این
موضوع سبب افزایش مواد آلی و درصد رس در سطح معنی دار  11درصد گردیده که این نتیجه با نتیجه حاصل از
پژوهشهای سام نژاد ( ،)9314توسلی ( ،)9391رهبر ( ،)9339سکوتیاسکویی ( ،)9339کیاحیرتی ( ،)9339دادرسی
سبزوار( ،)9336رنگآور ( ،)9336سررشتهداری ( ،)9333مالیی و شفیعی ( ،)9333توکلی ( ،)9331دولتی ( )9332و
کوالرکار ( )9133همراستا است .در همه این پژوهشها افزایش ماده آلی گزارش شده است .افزایش درصد رس که سبب
افزایش کلوییدهای خاک میشود از آثار مثبت پخش سیالب است.
مقدددار اسددیدیته خدداک حدددود  9اسددت از آنجددا کدده قابلیددت انحددالل ،تثبیددت و قابلیددت جددذب عناصددر غددذایی در
خاک تابع تغییدرات اسدیدیته اسدت ،لدذا اسدیدیته خداک ،عامدل عمددهای در تغذیده شدیمایی و بیولوژیدک گیداه اسدت.
مقدار اسیدیته خاک نیدز در منطقده طدرح حددود  9اسدت ،ایدن اسددیته بهتدرین اسدیدیته بدرای غالدب گیاهدان اسدت
زیرا حاللیت و قابلیت جذب اکثر عناصر غذایی در این اسیدیته در حد مطلوب است.
در این پژوهش مقادیر ازت ،فسفر و پتاسیم در منطقه پخش سیالب نسبت به شاهد افزایش معنی داری در سطح 11
درصد داشته است .این سه عنصر از مهمترین و مطرحترین عناصر پر مصرف غذایی هستند که در تغذیه گیاه نقش
اساسی دارند .پخش سیالب باعث افزایش این عناصر در منطقه طرح شد و سبب بهبود حاصلخیزی خاک گردیده است.
در پژوهشهای سام نژاد( ،)9314آشوری نژاد( ،)9391فخری( ،)9336گودرزی و شریعتی( ،)9336مالیی و شفیعی
( ،)9336توکلی( ،)9331طغرلی( )9331و دولتی ( )9332این افزایش گزارش شده است .افزایش ازت به دلیل افزایش
پوشش گیاهی در منطقه پخش سیالب میباشد.
عملیات پخش سیالب در منطقه مدوار باعث افزایش رس که سبب بهبود بافت خاک شده است که این تغییر بافت
خاک از سبک به سنگین باعث افزایش رطوبت خاک در منطقه شده است همچنین افزایش رس سبب افزایش
کلوییدهای خاک میگردد که سبب افزایش تبادل یونی خاک و به دنبال آن افزایش حاصلخیزی را در پی دارد .با توجه
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به افزایش رس میتوان نتیجه گرفت که بافت خاک تغییر یافته و به طور متوسط بافت خاک بهبود یافته است .افزایش
عناصر ازت ،فسفر و پتاسیم خاک سبب حاصلخیزی خاک گردیده و باعث شده که پوشش گیاهی منطقه تقویت گردد.
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