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چکیده
عمليات پخشسيالب بر آبخوان یكي از راههاي استحصال آب در مناطق خشك و نيمهخشك ميباشد كه سبب استفاده بهينه
از منابع آب سيالبهاي زود گذر و خسارتزا خواهد شد .پخشسيالب و رسوبگذاري در سطح خاك با توجه به كيفيت و
امالحي كه توسط سيل حمل ميشوند ،ميتواند موجب تغييراتي در سطح و عمق خاك گردد .لذا از هدف تحقيق حاضر،
بررسي تأثير عمليالت آبخوانداري بر خصوصيات فيزیكو -شيميایي خاكهاي عرصه پخشسيالب سرچاهان حاجيآباد در
استان هرمزگان ميباشد .جهت اندازهگيري تغييرات خاك در ایستگاه پخش سيالب سرچاهان ،اقدام به حفر  12پروفيل خاك
از عمق  0تا  30سانتيمتري در دو منطقه تحت عمليالت آبخوانداري و منطقه شاهد صورت پذیرفت و خصوصيات
فيزیكوشيميایي خاك در آزمایشگاه مورد اندازهگيري و مقادیر با استفاده از آزمون تي مستقل دونمونهاي مورد ارزیابي قرار
گرفت .در نمونههاي گرفته شده خصوصيات فيزیكوشيميایي خاك مورد ارزیابي قرار گرفت .نتایج نشان داد كه ،ميانگين
درصد كربن آلي ،درصد رطوبت اشباع خاك ،درصد سيلت ،رس ،ازت ،فسفر ،پتاسيم ،سدیم ،كلسيم ،منيزیم ،كلر ،سولفات در

* -1دانشجوي دكتري علوم و مهندسي آبخيزداري ،گرایش مدیریت حوزههاي آبخيز ،گروه منابع طبيعي ،دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي ،دانشگاه
هرمزگان ،بندرعباس ،ایران( .نویسنده مسئول).

E- mail: Hamidmoslemi65@gmail.com

 -2مربي ،بخش تحقيقات حفاظت خاك و آبخيزداري ،مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان هرمزگان ،سازمان تحقيقات ،آموزش
و ترویج كشاورزي ،بندرعباس ،ایران.
-3گروه مهندسي منابع طبيعي و ژئومورفولوژي ،دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي ،دانشگاه هرمزگان ،بندرعباس ،ایران.
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كاهش یافته است .لذا نتایج حاكي از اثر مثبت عمليات آبخوانداري بر خصوصيات خاك است.

كلید واژهها :پخشسيالب ،آزمون تي تست ،منطقه شاهد ،ویژگيهاي خاك ،نمونهبرداري.
مقدمه
یكي از راههاي مناسب براي مهار و استفاده بهينه از سيالبها در مناطق خشك و نيمهخشك ،گزینه پخش سيالب
است كه بهوسيله آن ميتوان ضمن ذخيره آب و تغذیه سفرههاي آب زیرزميني ،حاصلخيزي خاك را افزایش داده و
رسوبات سيالب را مورد استفاده مجدد قرار داد .پخشسيالب یك روش آسان براي بهرهبرداري از رسوبات و
آبهاي غني از عناصر غذایي نظير سيالبها است كه برخي استفادههاي مهم آن شامل باروري بيشتر خاك و تأمين
مواد غذایي آن است .پخشسيالب در آبخوانها و رسوبگذاري در سطح خاك آنها ميتواند باعث تغييرات زیادي
در ویژگيهاي خاك عرصه چه در سطح و چه در عمق شود ( .)Moslemi, 2018: 71در مناطق خشك و نيمه
خشك كه ریزشهاي جوي ضمن ناچيز بودن از پراكنش نامناسب برخوردارهستند بهرهبرداري ازسيالبها كليد حل
مسائل كم آبي قلمداد ميشود در این مناطق بهدليل بهرهبرداري بيرویه از منابع آب زیرزميني ،همراه با عدم
جایگزیني طبيعي آب برداشت شده ،باعث شده است كه مبحث كارآمد پخش سيالب و آبخوانداري داراي اهميت
ویژهاي باشد ( .)Unger et al., 2009مدیریت صحيح منابع آب مهمترین روشي است كه از طریق آن آثار منفي و
رو به افزایش كمآبي كاهش ميیابد و از بين روشهاي مدیریت منابع آب ،پخش سيالب بر روي اراضي كمشيب،
گام بسيار مهمي است كه ا ین امر عالوه بر اینكه تغذیه سفرههاي آب زیرزميني را بههمراه دارد ،موجب بهبود
شرایط زیستمحيطي ،اكولوژیكي ،خاك ،اقتصادي-اجتماعي و افزایش ذخيره نزوالت آسماني و بهتبع آن آب قابل
استحصال از جمله اهداف مهم و قابل پيشبيني حاصل از اجراي طرح پخش سيالب بر آبخوان در عرصههاي
مختلف كشور ميباشد ( .)Atarod et al., 2017: 297پخش سيالب ،فني است كه به موجب آن سيالبها از مسير
متعارف یك آبراهه ،مسيل یا خشكه رود منحرف شده و در سطح اراضي مجاور به وسيله عمليات مكانيكي پخش
ميشود بهنحوي كه بتواند در بهبود زراعت و پوشش گياهي و تغذیه آبخوانها موثر واقع شود و مانع از هرز رفتن
آب گردد .این روش در مناطقي كه جریان آبهاي هرز و سطحي مصادف با فصل رویش گياهان منطقه باشد بهترین
نتيجه حاصل خواهد شد ( .)Moslemi, 2015: 10پخش سيالب یكي از مهمترین اقدامات حفاظت و اصالح خاك
است كه نه تنها مانع هدر رفت سيالب ميشود ،بلكه باعث افزایش نفوذ آب ،افزایش باروري خاك ،كاهش
خسارات ناشي از سيل ،احياي مراتع و به مبارزه با بيابانزایي كمك ميكند (.)Dahmardeh Ghaleno et al., 2013
اجراي طرحهاي پخش سيالب افزون بر حل بخش عظيمي از مسائل ناشي از جاري شدن سيالبها و هدر رفت
آنها ميتواند راهكارهاي زیر بنایي براي حل مسائل مهمي چون گسترش بيابانها ،تخریب مراتع ،تغذیه آبخوانها،
توسعه منابع آبي و توسعه پایدار منابع طبيعي تجدید شونده و كشاورزي شود به طوري كه از این طریق امكان حل
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نقاط ایران ،طرحهاي بهرهوري از سيالب و تغذیه آبخوانها به مرحله اجرا یا بهرهبرداري در آمده است .در این
طرحها ،ورود حجم زیادي از سيالب حاوي بار معلق فراوان با منشاءهاي متفاوت ،از یك طرف با بر جا گذاشتن
رسوبات فراوان و از سویي دیگر با ته نشست رسوبات ریزدانه همراه با سيالبهاي نفوذي در آبرفتها بهمرور زمان
سبب تغييراتي در خصوصيات خاك ميشود .لذا به نظر ميرسد با گذشت زمان این طرحها كارایي خود را از دست
بدهند و از سوي دیگر ،در خاكهاي با حاصلخيزي كمتر و بافت درشت ،رس موجود در سيالب ممكن است
سبب افزایش حاصلخيزي خاك و بهبود ساختمان خاك شود .این موضوع تا زمان مشخصي ادامه یافته ولي به مرور
زمان روند تخریبي آن آغاز خواهد شد ( .)Moslemi, 2015: 58بنابراین نتایج حاصل از پخشسيالب در نقاط
مختلف متفاوت بوده و ضرورت دارد ميزان تغييرات و روند آن در طول زمان بررسي شده و با استفاده از نتایج
بررسيهاي به عمل آمده روش مناسبي در جهت افزایش بهرهوري این طرحها ارائه شود .با توجه به پراكنش و
گستردگي مناطق مناسب احداث سامانههاي بهرهبرداري از سيالب و گوناگوني پارامترهاي اصلي مؤثر در طراحي و
اجراي آنها ،ارزیابي عملكرد اجزاي سامانههاي احداث شده در مناطق مختلف كشور را جهت دستيابي به الگوهاي
بهينه ضروري مينماید.
پیشینه پژوهش
تاكنون در بسياري از نقاط ایران طرحهاي تغذیه مصنوعي و احداث سيستمهاي پخش سيالب ارائه شده و مورد
بهرهبرداري قرار گرفته است اكثر طرحها در دامنههاي جنوبي البرز و دامنه شرقي زاگرس احداث شده است .در
ارتباط با اثر عمليات پخشسيالب روي خصوصيات خاك ،تاكنون مطالعاتي صورت گرفته است كه به چند مورد
اشاره ميشود :نتایج پژوهش در پخشسيالب دليجان نشان داد ،پخش سيالب اثرات مثبتي بر اصالح خصوصيات
فيزیكي و شيميایي خاك داشته است ( Mahdavi et al., (2016) .)Javadi et al., 2014اثر پخشسيالب منطقه
بندعليخان ورامين بر برخي از خصوصيات فيزیكي-شيميایي و حاصلخيزي خاك را بررسي كردند ،نتایج با استفاده
از آزمون  tاستيودنت نشان داد كه ميانگين درصد كربن آلي ،نيتروژن ،فسفر ،پتاسيم و همچنين رطوبت اشباع خاك و
سيلت در عرصه پخش سيالب افزایش و هدایت الكتریكي ،وزن مخصوص ظاهري و درصد رس كاهش یافته است.
همچنين در عرصه پخشسيالب ميزان كربن آلي ،هدایت الكتریكي ،نيتروژن ،فسفر ،پتاسيم ،رطوبت اشباع خاك،
شن و رس خاك پاي بوته در مقایسه با خاك بين بوته افزایش و درصد سيلت در خاك زیر بوته كاهش معنيداري
داشته است .نتایج پژوهش ) Nosrati & Mohammadi (2016در بررسي اثرات پخشسيالب بر ویژگيهاي خاك
دشتذهاب ،استان كرمانشاه ،نشان داد كه مقادیر سدیم ،فسفر ،پتاسيم ،نيتروژن ،آهك ،pH ،هدایتالكتریكي خاك
در عرصه پخش و شاهد اختالف معنيداري ندارد ( .)p <0/05از طرفي نتایج حاكي از افزایش معنيدار رس و
سيلت و كاهش معنيدار ماسه در عرصه پخشسيالب نسبت به شاهد ميباشد (Shamshuddin (2019) .)p >0/05
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این پژوهش نشان داد كه ميزان مواد آلي و تجمع ذرات الي در زمينهاي پایين دست ،افزایش و در مقابل اسيدیتهي
آبرفتهاي انباشت شده نسبت به مناطق شاهد كاهش یافته است و مشخصههاي دیگر ،همانند نيتروژن و كربن نيز
در نقاط مختلف ،متغير بوده است .نتایج پژوهش ( Moslemi )2017در بررسي بيش از  40پژوهش در این زمينه
نشان داد ،پخش سيالب و عمليات آبخوانداري سبب متعادلتر شدن بافت و شرایط رطوبتي خاك ،اصالح وضعيت
فيزیكي و شيميایي خاك ،افزایش برخي عناصر و در نتيجه افزایش حاصلخيزي خاك نسبت به وضعيت قبل از
اجراي عمليات پخش سيالب و كاهش نفوذپذیري و ایجاد شرایط مناسب براي رشد گياهان مرتعي و نهالهاي
كاشته شده و درنتيجه تغيير چشم انداز این مناطق ازلحاظ اكولوژیكي است .نتایج پژوهش ) Moslemi (2018در
بررسي اثر پخش سيالب تيغسياه -هشتبندي در استان هرمزگان بر خصوصيات خاك با استفاده از آزمون  tاستيودنت
نشان داد كه در عرصه پخشسيالب ميانگين درصد رس ،سيلت ،رطوبت اشباع خاك ،كربن آلي و ميزان هدایت
الكتریكي ،ازت كل ،فسفر و پتاسيم قابلجذب افزایش یافته كه این تغييرات در سطح یك درصد معنيدار بوده
( )p ≤ 0/01و درصد ماسه و اسيدیته نسبت به مناطق شاهد كاهش معنيدار در سطح یك درصد داشته است (0/01
>  .)pنتایج پژوهش ( Dahmardeh Ghaleno et al )2019بر روي خصوصيات خاك سطحي در پخش سيالب كوه
خواجه منطقه هامون سيستان ،نشان داد كه پخش سيالب باعث افزایش معنيدار درصد ازت خاك و درصد مواد آلي
و كاهش اسيدیته و هدایت الكتریكي در سطح پنج درصد شده است .بررسي بيشتر مطالعات انجام شده نشان
ميدهد كه كنترل سيل و پخش آن در عرصههاي پخش سيالب نه تنها از خسارت سيالب جلوگيري ميكند ،بلكه
زمينه تهنشست عناصر اصلي خاك فرسایش یافته را در عرصههاي آبرفتي فراهم ميآورد و منجر به حاصلخيزي و
تحول در خصوصيات فيزیكي و شيميایي خاك شده و در نهایت منجر به افزایش و بهبود پوشش گياهي ميشود.
این تحقيق برخي از تغييرات فيزیكي و شيميایي ایجاد شده در عرصة پخشسيالب سرچاهان را بررسي كرده است
تا بتوان ميزان تغييرات احتمالي خصوصيات خاك ناشي از عمليات پخشسيالب را تعيين نمود و سندي دیگر به
آرشيو تحقيقات عرصههاي پخشسيالب در نقاط مختلف كشور در جهت اتخاذ تصميمات اصولي اضافه كرد.
مباني نظري
ایران كشوري خشك و نيمهخشك با نزوالت جوي بسيار كم است كه بارندگي در آن از پراكنش خوبي برخوردار
نبوده و معموالً بهصورت رگبارهاي شدید و همراه با وقوع سيالبهاي فراوان است كه نهتنها مایع حيات كه اهميتي
فوقالعاده در زندگي و فعاليتها بشري دارد به راحتي از دسترس خارج ميشود ) .(Alizadeh, 1999مدیریت
صحيح منابع آب از ،طریق ایجاد شبكههاي پخش سيالب یكي از مهمترین روشهایي است كه از طریق آن آثار
منفي كمآبي كاهش ميآید و عالوه بر آنكه تغذیه سفرههاي آب زیرزميني را به همراه دارد ،بر خصوصيات خاك
منطقه و پوشش گياهي نيز تأثير به سزایي ميگذارد .پخش سيالب در آبخوانداري بهمنظور تغذیه مصنوعي صورت
ميگيرد و نباید با پخش آب اشتباه كرد زیرا پخش آب بهمنظور نفوذ رطوبت در خاك و افزایش توان توليد خاك
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سيالب عموماً در خروجي حوزه و بر روي رسوبات مخروطافكنه انجام ميشود .پخش سيالب عبارت است از مهار
هرزآبهاي سطحي(سيالب) و پخش آن بهوسيلهي عمليات سادهي مكانيكي در سطح زمين تحت اثر نيروي ثقل
ميباشد .در این روش سيالب ورودي از واحد كوهستان به واحد دشتسر ،در روي اراضي كم شيب و با
نفوذپذیري متوسط پخش ميشود .در این حالت فرسایش در مسير آبراهههاي پایيندست كنترل ميشود ،ضمن
اینكه رطوبت خاك باال رفته ،شرایط استقرار پوشش گياهي فراهم ميشود و در نهایت تغذیه آب زیرزميني انجام
ميشود ) . (Miller et al., 1969بررسيهاي پخش سيالب در ایران از سال  1348در قالب برنامههاي اجرایي و
پژوهشي آبخيزداري به اجرا در آمده است .اولين طرح اجرایي پخش سيالب در منطقه سرچم واقع در حوضه آبخيز
زنجانرود در قالب طرح آبخيزداري سفيدرود در سال  1351اجرا شده و متعاقب آن در نودهك قزوین اولين طرح
تحقيقاتي پخش سيالب به صورتي فني در آذر ماه  1352بهوسيله مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع اجرا شده
است .با توجه به پيشرفتهاي علمي و عملي ،الگوبرداري از بهرهبرداري سيالبها به روشهاي سنتي در ایران و
سایر ملل جهان و استفاده از ابتكارات و خالقيتهاي نياكان ما پخش سيالب به شيوه علمي براي اولين بار در ایران،
در ایستگاه تحقيقات پخش سيالب كوثر ( گربایگان – فسا) در عرصههاي بياباني و در قالب یكي از طرحهاي
تحقيقاتي وزارت جهاد سازندگي سابق توسط كوثر به اجرا درآمده است ( .)Kamali et al., 2013: 10پخش سيالب
بر روي اراضي مجاور آبراههها ،پيشينهاي بس كهن دارد و آبياري سيالبي به گمان بسيار پيشرو انواع روشهاي
آبياري بوده است .بهطوري كه قدمت استفاده از آب سيالب براي كشاورزي در مصر به  3400سال قبل از ميالد
برميگردد .در استان خوزستان نيز ،بهویژه در اطراف كرخه ،شواهدي مبني بر استفاده از آبياري بهدست آمده است.
در روزگار پيامبر(ص) نيز پخش سيالب در شبه جزیره عربستان رایج بوده است .در قرن بيستم در مناطق مختلف
جهان ،بهویژه در آمریكا و استراليا روش پخش سيالب توسعه زیادي یافت و بررسيهاي گوناگوني در این زمينه
انجام شد.
محدوده مورد مطالعه
حوزه آبخيز سرچاهان با مساحت  382/34كيلومتر مربع در مختصات جغرافيایي ´´ 55º 58´ 10تا ´´56º 15´ 33
طول شرقي و ´´ 27º 50´ 41تا ´´ 28º 2´ 40عرض شمالي واقع شده است .عرصه پخش سيالب سرچاهان به
مساحت  2000هكتار در مختصات جغرافيایي´´ 55º 52´ 18تا ´´ 55º 53´ 42طول شرقي و ´´ 27º 57´ 54تا ´º 1
 28شمالي در فاصله  120كيلومتري شمال بندرعباس و  40كيلومتري جنوب شهرستان حاجيآباد در دو طرف جاده
آسفالته بندرعباس-سيرجان و در شمال معدن آهن تونل تنگ زاغ واقع شده است (شكل  .)1این عرصه بر روي
مخروطافكنهاي با شيب شرقي و غربي و در ارتفاع  800متري از سطح دریا بهوجود آمده است .مواد تشكيل دهنده
آن ،آبرفت درشت دانه حاصل از فرسایش سازندهاي موجود در منطقه ميباشد .رودخانه اصلي آن بنام پرعابدین از
سرشاخههاي رودخانه كل ميباشد .اقليم منطقه بر اساس روش آمبروژه در محدوده بياباني گرم ميانه واقع شده
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و حداقل درجه حرارت یك درجه سانتيگراد در دي ماه ميباشد .ميانگين بارندگي ساالنه این منطقه  190/8ميليمتر
است .بارندگيها بيشتر در فصل زمستان ميبارد ،با توجه به اطالعات موجود بارندگيهاي تابستانه نيز در این
منطقه مشاهده ميشود ( 15/7درصد بارندگي در فصل پایيز 63/3 ،درصد در فصل زمستان 12 ،درصد در بهار و 9
درصد در تابستان) .منطقه مورد مطالعه ،دشت سيالبي بوده كه داراي شيب مالیمي حدود یك تا دو درصد ميباشد.
از نظر فيزیوگرافي و تيپ اراضي عرصه پخش سيالب ،شامل دو تيپ واریزههاي سنگریزهدار و دشت سيالبي
ميباشد .منطقه داراي خاك جوان و عميق با بافت سبك تا متوسط و بدون شوري داراي سنگریزه در الیههاي
سطحي حدود  50درصد و الیههاي زیرین بيش از  50درصد است ،همچنين خاك منطقه داراي قلوهسنگ بوده كه
یكي از محدودیتهاي خاك منطقه محسوب ميشود .خاك منطقه طبق سيستم ردهبندي آمریكایي جز رده انتي سول
ميباشد .منطقه مورد مطالعه در ناحيه رورانده زاگرس واقع گردیده و داراي طيف گستردهاي از نظر زمينشناسي
ساختماني و چينهاي ميباشد .بهطوريكه تشكيالت زمينشناسي منطقه مورد نظر از پركامبرین تا كواترنري گسترش
زماني دارند .عمليات اجراي طرح پخشسيالب از اواخر سال  1375شروع و سيل گيري توسط سيستم پخشسيالب
از فروردین سال  1376آغاز شد .شكل ( )2نماهایي از عرصه را قبل و بعد از اجراي پخشسيالب نشان ميدهد.

شکل  :1موقعیت طرح پخش سیالب سرچاهان در كشور ،استان هرمزگان
Figure 1: Position of Sarchahan Floodwater spreading in Iran, Hormozgan Province
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(ج) ،نمایي از عرضه پس از اجراي پخش سیالب (د)
Figure 2: View of the flood water spreading area (a); Flood spreading area before aquifer operation (b); Floodwater spreading
)area after dewatering (c); View of supply after flood water spreading (d

مواد و روشها
در بررسي اثرات پخش سيالب بر خصوصيات فيزیكي و شيمایي خاك ،نمونهبرداريها در داخل عرصه پخشسيالب ،با دقت
برداشت شد و بهمنظور بررسي این تغييرات در حد فاصل نهرهاي پخشسيالب نوارهاي اول ،دوم و سوم كه امكان سيلگيري
بيشتري داشتند بهعنوان محل نمونهبرداري انتخاب شد .جهت مقایسه عرصه پخشسيالب با اراضي باالدست پخشسيالب
كه سيلي در آنها پخش نشده بود و فاقد انجام هرگونه عمليات زراعي بود بهعنوان زمين شاهد انتخاب شدند .از آنجا كه
نمونههاي برداشتشده باید بيانگر ویژگيهاي نقاط مختلف عرصه پخشسيالب باشد ،پس از انتخاب نوارهاي اول ،دوم و
سوم سيلگيري شده با استفاده از شبكهبندي نوارها مبادرت به نمونهبرداري شد .بهعبارت دیگر ،براي نمونهبرداري صحيح
خاك از محلهاي یكسان یك نوار از ابتدا ،یك نوار از وسط و یك نوار از انتهاي عرصه انتخاب شد .سپس بهدليل یكسان
نمودن محل برداشت نمونهها در طي مدتزمان پایش خاك عرصه پخشسيالب سرچاهان اقدام به نمونهبرداري از محلهاي
مشخصشده بهروش شبكهبندي با دستگاه  GPSبراي تعيين موقعيت دقيق جغرافيایي شد .بدین منظور ،طول هر نوار به سه
قسمت (قطعه) مساوي تقسيم شد .عرض هر قطعه نيز  10متر كمتر از عرض نوار انتخاب شد .به عبارت دیگر فاصله شبكه
هاي ترسيمي (عرض هر قطعه) از نهرهاي گسترشي و پشتههاي خاكریز حدود پنچ متر بود (شكل  ،)3دليل این امر پرهيز از
دخالت شرایط مرزي و عدم دخالت عوامل حاشيهاي از جمله ریزش خاكریزها و یا تردد وسایل نقليه موتوري در اطراف لبه
پخش بود .بنابراین سه شبكه مستطيل شكل در هر نوار تشكيل شده كه قطرهاي آنها بهعنوان ترانسكتهاي دائمي و نقاط
نمونهبرداري انتخاب شد .از سه نقطه واقع در روي هر ترانسكت بهعنوان محل نمونهبرداري كه با دستگاه  GPSمشخص
شدند و نمونهبرداري بهصورت سيستماتيك تصادفي صورت گرفت .در هریك از دو منطقه پخش و شاهد تعداد  12نمونه از
عمق  0تا  30سانتيمتري سطح خاك برداشت شد ،سپس نمونههاي خاك به آزمایشگاه خاكشناسي ارسال شدند .عمق خاك
در محل نمونهبرداري نيز با استفاده از اشل مدرج ثبت شد .نمونهبرداري از خاك منطقه پخشسيالب و شاهد در شهریورماه
سال  1396انجام شد.
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Figure 3: Schematic overview of the networking of a strip and sampling site in the Sarchahan flood water spreading

شکل  :4نقشه شبکه پخشسیالب سرچاهان
Figure 4: Map of Sarchahan Floodwater spreading Network

شاخصهاي اندازهگيري خاك و روش تجزیه و تحليل
خصوصياتي نظير بافت خاك ،درصد اشباع خاك و اسيدیته ،هدایتالكتریكي و همچنين از ویژگيهاي حاصلخيزي خاك و
مواد غذایي اصلي آن ،درصد كربن آلي ،فسفر قابلجذب ،درصد ازت كل و پتاسيم قابلجذب خاك و كایتونهاي كليسم،
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شکل  :3نماي شماتیك از شبکهبندي یك نوار و محل نمونهبرداري در عرصه پخش سیالب سرچاهان
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تأثیر عملیات آبخوانداری بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک (نمونه موردی :طرح پخش سیالب )....

سيالب (در عرصههاي مختلف پخش) در اثر سيلگيري آزمون آناليز واریانس در نرمافزار  SPSSاستفاده شد .همچنين مقایسه
خصوصيات خاك عرصه پخش با عرصه شاهد با كمك آزمون  t-Studentدر نرمافزار  SPSSصورت پذیرفت.

یافتهها و بحث
نتایج حاصل از آزمایشهاي مختلف خاك در نمونههاي عرصه پخشسيالب و منطقه شاهد و همچنين نتایج تجزیهوتحليل
آماري بر اساس مقایسه ميانگينها از روش آزمون  Tدر جدول ( )1ارائهشده است.
جدول  -1نتایج حاصل از مقایسه میانگین دادههاي خاك منطقه پخش سیالب و شاهد با استفاده از تي مستقل دو نمونهاي
Table 1- Results of Comparison of Soil and Control Mean Soil Data Using Two-sample Independent T-Test

پارامترهاي خاك

واحد اندازه گیري

تعداد نمونه

میانگین پخشسیالب

میانگین منطقه شاهد

مقدار t

سطح معنيداري

كربن آلي

درصد

12

0/142

0/036

**5/674

0/000

ازت كل

Ppm

12

0/054

0/034

**7/279

0/000

فسفر

Ppm

12

2/46

1/7

**11/413

0/000

شن

درصد

12

71/85

84

**-17/634

0/000

رس

"

12

11/44

8/64

**5/959

0/000

سيلت

"

12

16/70

7/36

**9/904

0/000

هدایت الكتریكي

dsm1

12

4/13

2 /5

**10/757

0/000

12

7/96

8/50

**-14/992

0/000

12

23/54

22/80

**4/273

0/000

سدیم

meq/100g

12

10/52

2/81

**11/436

0/000

كلسيم

"

12

9/34

4/26

**7/106

0/000

منيزیم

"

12

4/61

1/90

**10/658

0/000

پتاسيم

"

12

16/73

10/17

**6/782

0/000

سولفات

"

12

10/30

3/30

**8/187

0/000

كلر

"

12

9/95

2/82

**7/726

0/000

بيكربنات

"

12

2/36

2/87

**-4/330

0/000

آهك

درصد

12

45/66

48/08

**-3/724

0/001

اسيدتيه
رطوبت اشباع

درصد

خاك

 * ،nsو ** :بهترتیب غیرمعنيدار و معنيدار در سطح پنچ و یك درصد
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 درصد رس:با توجه به رسوبگذاري قابلتوجه مواد ریزدانه كه در عرصه پخشسيالب مشاهده شد ،مطابق انتظار تفاوت درصد رس
در عمق  0تا 30سانتيمتري خاك در منطقه پخش نسبت به منطقه شاهد معنيدار بوده ،بهطوريكه ميانگين درصد رس در
منطقه شاهد از  8/64به  11/44درصد در منطقه پخشسيالب رسيده است .مقایسه ميانگين درصد رس دو منطقه نشان ميدهد
كه افزایش درصد رس منطقه پخش نسبت به منطقه شاهد در سطح یك درصد معنيدار است .مشابه این نتيجه را Aghaei

 )2018( Moslemi ،)2012( Vaezi et al ،)2010( Ghazavi et al ،)2014( Afsharبهدست آوردهاند.

 درصد سيلت:از جمله مواد ریزدانه تشكيلدهنده بار معلق رسوبات حاصل از سيالبها كه قابليت فرسایشپذیري زیادي نيز دارد ،سيلت
است .با توجه به رسوبگذاري مواد ریزدانه در منطقه پخشسيالب سرچاهان انتظار افزایش معنيدار آن با منطقه شاهد وجود
داشته است .نتایج حاصل نشاندهنده این است كه سيلت منطقه پخش سيالب  16/70درصد است كه در مقایسه با درصد
سيلت شاهد ( )7/36افزایش چشمگيري داشته است ،مقایسه ميانگينها ،حاكي از معنيدار بودن افزایش درصد سيلت در سطح
یك درصد است.

 درصد شن:معموالً پروژههاي پخشسيالب در مخروطافكنههاي واقع در خروجي حوزههاي آبخيز اجرا ميشود كه داراي بافت درشت
دانه شامل درصد ماسه بيشتري ميباشند .بافت خاك اوليه منطقه در نظر گرفتهشده براي پخشسيالب سرچاهان نيز داراي
بافت درشتدانهاي بوده است .اما در طي ساليان احداث پروژه ،سيلگيريهاي ساليانه و رسوبگذاري حاصل از آن ،الیهاي از
مواد ریزدانه منجر به كاهش درصد ماسه در الیه  0تا  30سانتيمتري خاك سطحي منطقه پخش نسبت به منطقه شاهد شده
است .پس از آناليز دادههاي مربوط به درصد ماسه دو تيمار مورد مطالعه مشخص شده كه در آن كاهش درصد شن در خاك
منطقه پخشسيالب نسبت به شاهد در سطح یك درصد معنيدار است.
مطالعات ( Babaei )2012( ،Ghazavi et al )2010( ،Kamali Maskooni et al )2014و & Mohammadi Nosrati

) (2016نيز تقریباً مشابه نتایج حاصل از این پژوهش در مورد تغييرات بافت خاك در اثر پخش سيالب است كه حاكي از
افزایش درصد مواد ریزدانه خاك (رس) و كاهش درصد مواد درشتدانه خاك (شن) است.

 درصد رطوبت اشباع:در اثر انجام پخشسيالب مقدار رطوبت اشباع خاك درمجموع افزایش داشته است .مقدار رطوبت اشباع در منطقه شاهد و
عرصههاي پخش با استفاده از آزمون تي-استيودنت در كل اختالف معنيداري در سطح یك درصد را از خود نشان داده كه
این مسئله حاكي از افزایش نگهداري آب در خاك است .با افزایش رطوبت خاك ،افزایش پوشش گياهي و همچنين دماي
خاك تحت تأثير قرار خواهد گرفت و متعادلتر خواهد شد .نظر به اینكه درصد رطوبت اشباع خاك با بافت خاك رابطه
معنيداري دارد ،لذا با توجه به افزایش ذرات ریزدانه و كاهش ذرات درشتدانه ،افزایش ميزان درصد رطوبت اشباع خاك
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شاهد بيان نمودهاند.

تاثير پخشسيالب بر شاخصهاي شيمایي و تغذیهاي خاك
 كایتونهاي كليسم ،منيزیم ،سدیم:مقدار عناصر  Naو  Ca ،Mgدر اثر پخشسيالب افزایش یافته است ،علت آن مربوط به برجاي ماندن امالح موجود در
رسوب هاي انتقال یافته از تشكيالت زمينشناسي باال دست حو ضه ،پس از تبخير است.

 آنيونهاي كلر ،سولفات ،بيكربنات:ميزان كلر بيشترین تأثيرپذیري را از سيالب داشتهاند و كلر در منطقه پخشسيالب  3/5برابر منطقه شاهد افزایش پيدا كرده
است .مقدار كربنات بهطورمعنيداري افزایش یافته كه علل آن به ترتيب مربوط به شستشو از عرصههاي باالدست پخش است.

 هدایت الكتریكي:هدایت الكتریكي شاهد  2/5دسيزیمنس بر متر كه در عرصه پخشسيالب به حدود  4/13دسيزیمنس بر متر افزایش یافته
است .افزایش امالح در اثر پخشسيالب باعث افزایش شوري قابل مالحظه شده است.

 اسيدیته:تجزیهوتحليل و مقایسه ميانگين دادههاي خاك در دو تيمار مورد مطالعه در عرصه پخشسيالب سرچاهان نشانداد كه
ميانگين  pHخاك از  7/96در منطقه پخشسيالب به  8/50در منطقه شاهد است .دليل آن را ميتوان افزایش رطوبت و
آبشویي امالح در اعماق مختلف عرصة پخشسيالب دانست .كاهش  pHدر عرصههاي پخش در تحقيقات )Vaezi (2012

 et alدر عرصه پخشسيالب قره چریان ) Padyab et al (2013در ایستگاه پخش سيالب گچساران نيز گزارش شد .در
مطالعه ) Ghazavi et al (2010در عرصه پخش سيالب حاجي طاهره داراب تغييرات  pHخاك معنيدار گزارش نشده است
كه با نتيجه این پژوهش متفاوت است.

 ازت ،فسفر و پتاسيم:مقایسه ميانگين درصد ازت كل ،فسفر قابلجذب و پتاسيم قابلجذب نمونههاي دو تيمار منطقه پخش و شاهد در پخش
سيالب سرچاهان نشاندهنده افزایش معنيدار عناصر اصلي خاك و مواد آلي در اثر پخشسيالب در دو عمق  0تا  30سانتي
متري با احتمال یك درصد بود .افزایش ازت به دليل افزایش پوشش گياهي در منطقه پخش سيالب و افزایش فسفر و پتاسيم
را ميتوان فرسایش قشر سطحي باالدست و انتقال آن به این مناطق دانست .در این پژوهش مقادیر ازت ،فسفر و پتاسيم در
منطقه پخش سيالب نسبت به شاهد افزایش معنيداري در سطح  99درصد داشته است .این سه عنصر از مهمترین و
مطرحترین عناصر پرمصرف غذایي هستند كه در تغذیه گياه نقش اساسي دارند .پخش سيالب باعث افزایش این عناصر در
منطقه طرح شد و سبب بهبود حاصلخيزي خاك شده است .افزایش ميزان عناصر پرمصرف نظير ازت ،فسفر و پتاسيم یك
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محصوالت حساس را محدود سازد.

تاثير پخشسيالب بر شاخصهاي بيوليوژیكي خاك
 كربن آلي خاك:مقدار كربن آلي بهطورمعني داري افزایش یافته كه علل آن انتقال سدیم و مواد آلي از عرصههاي باالدست پخش است.
نتیجهگیري
تحقيق انجام شده در عرصهاي مرتعي با آب و هواي خشك تا نيمهخشك ،شيب بسيار كم و خاك درشت بافت انجام شد.
نتایج نشان داد كه پخشسيالب باعث كاهش نسبت شن و افزایش نسبت رس و سيلت و افزایش مقدار عناصر سدیم ،منيزیم،
كلسيم شده است ،علت آن مربوط به برجاي ماندن امالح موجود در رسوبهاي انتقال یافته از تشكيالت زمينشناسي
باالدست حوضه ،پس از تبخير است .مقدار كاتيونها و آنيونها در نوارهاي پخشسيالب از منطقه شاهد بيشتر است .افزایش
امالح در اثر پخشسيالب باعث افزایش شوري قابل مالحظه خاك شده است .پخشسيالب ،مقدار كلر را نيز بهطور معني
داري تا  3برابر منطقه شاهد افزایش داده است .بهطور كلي پخشسيالب باعث افزایش معنيدار درصد سيلت و رس و كاهش
معنيدار درصد شن در عرصههاي پخشسيالب سرچاهان شده است .از آنجا كه ساالنه حجم زیادي رسوب همراه با سيل
وارد سيستم پخشسيالب ميشود و از طرفي چون حجم زیادي از رسوبات را ذرات سيلت و رس تشكيل ميدهند تغييرات
بافت خاك امري طبيعي است .بهطور كلي مقایسه ویژگيهاي خاك در منطقه پخشسيالب و شاهد نشان داد كه بعضي از
ویژگيهاي خاك در اثر اجراي عمليات تغيير كردهاند .در منطقه پخشسيالب ميانگين درصد كربن آلي ،ازت ،فسفر ،درصد
رطوبت اشباع خاك ،درصد سيلت و رس ،پتاسيم ،سدیم ،كلسيم ،منيزیم ،كلر در سطح  99درصد افزایش معني داريداشته
است همچنين هدایت الكتریكي ،اسيدیته ،بيكربنات ،درصد شن و درصد آهك كاهش معنيدار در سطح  99درصد داشته
است.
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