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Abstract 
The purpose of this study is to investigate the effect of floodwater spreading on the vegetation of 

Abdalan plain after 24 years since the implementation of the project. For this purpose, the changes 

in vegetation density and diversity and soil characteristics of the floodwater spreading were 

considered as the basis for the effectiveness of various floods. To determine the characteristics of 

density and percentage of vegetation, percentage of rocks, gravels, litter, and bare soil as well as 

Physico-chemical characteristics of soil in each area of floodwater spreading and control, 3 

transects with a length of 100 meters were deployed. Measuring and sampling were performed on 

one square meter plots. The results of field studies led to the identification of 36 plant species and 

33 genera belonging to 14 plant families. The most important plant families in the region are 

Asteraceae, Poaceae, and Fabaceae. The results showed that there are 34 plant species in the 

floodwater spreading area and 25 plant species in the control area. Of these, 12 plant species were 

observed only in the floodwater spreading area and 2 plant species were observed only in the 

control area, and 23 plant species were common in both areas. According to the results, the 

percentage of cover and density of plants in the floodwater spreading area has increased compared 

to the control area by 32.8% and 4.4%, respectively. The percentage of clay, silt, and sand has 

increased compared to the control in the field of floodwater spreading. Sufficient moisture and 

suitable fine-grained sediments to maintain the required moisture for a longer time as well as the 

seeds in the sediments have caused the growth and increase of density and canopy cover of plants 

in the field of floodwater spreading. These operations on the Abdalan plain have caused the 

revitalization of the region by changing the physical characteristics of the surface soil and 

improving vegetation conditions. 
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 m.farzin@yu.ac.ir* نویسندۀ مسئول: 

 14/03/1400تاریخ پذیرش:          15/02/1400تاریخ دریافت: 

 چکیده
های گسترش یافته و رسوبات موجود در آن بر پوشش گیاهی سطح دشت آبداالن دوگنبدان حاضر، بررسی تأثیر سیالب پژوهشهدف 

های گیاهی همراه با ویژگیسال از زمان اجرای طرح پخش سیالب بوده است. به این منظور، تغییرات تراکم و تنوع پوشش  24بعد از 

های تراکم و درصد های متنوع قرارگرفت. برای تعیین ویژگیخاک سطح عرصه گسترش سیالب مبنای تأثیرگذاری سیل گیری

پوشش گیاهی، درصد سنگ و سنگریزه، الشبرگ و خاک لخت و نیز ویژگی های فیزیکوشیمیایی خاک در هر یک از مناطق عرصۀ 

نتیجه برداری انجام شد. گیری و نمونهاندازه 2m1های مستقر و در قطعه m100نوار )ترانسکت( به طول  3پخش سیالب و شاهد، 

های گیاهی ترین خانوادهتیره شد. مهم 14جنس متعلق به  33گونه گیاهی و  36های میدانی گیاهان موجب شناسایی بررسی

گونه گیاهی و  34نتایج نشان داد که در منطقه پخش سیالب دند. بو Fabaceaeو  Asteraceae ،Poaceaeمشاهده شده در منطقه، 

گونه گیاهی فقط در  2گونه گیاهی فقط در منطقه پخش سیالب و  12از این تعداد، گونه گیاهی وجود دارد.  25در منطقه شاهد 

مطابق وجود داشت. گونه گیاهی نیز به صورت مشترک در هر دو عرصه پخش سیالب و شاهد  23منطقه شاهد مشاهده شد و 

است. افزایش یافته %4/4و  %8/32نتایج، درصد پوشش و تراکم گیاهان در عرصه پخش سیالب نسبت به عرصه شاهد به ترتیب 

های فیزیکوشیمیایی خاک از افزایش درصد رس، سیلت و ماسه و کاهش سنگریزه در عرصه پخش همچنین بررسی نتایج ویژگی

های ریزدانه مناسب برای نگهداشت رطوبت مورد نیاز در مدت اشت. وجود رطوبت کافی و رسوبسیالب نسبت به شاهد حکایت د

تر و نیز بذرهای موجود در رسوبات، موجب رشد و افزایش تراکم و تاج پوشش گیاهان در عرصه پخش سیالب شده زمان طوالنی

ک سطحی و بهبود وضعیت پوشش گیاهی، احیای های فیزیکی خااست. عملیات پخش سیالب بر دشت آبداالن با تغییر ویژگی

 شده است.پوشش سطحی منطقه را موجب

 تنوع و تراکم گیاهان؛ مخروط افکنه؛ پخش سیالب؛ رسوب؛ دوگنبدانواژگان کلیدی: 
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 مقدمه ◼

های مبتنی بر استفاده از سیالب در مناطق یکی از روش

خشک و نیمه خشک که امروزه در نقاط فراوانی از کشور به 

های عملیاتی به مرحله اجرا درآمده است، ت طرحصور

پخش یا گسترش سیالب است. سیستم پخش سیالب عالوه 

ها های آب زیرزمینی و احیای چشمههکه تغذیه سفربر این

همراه دارد بر ویژگی های خاک  دست را بههای پایینو قنات

سزایی دارد. در واقع، با منطقه و پوشش گیاهی نیز تأثیر به

توان ضمن پخش و گسترش سیالب در پهنه مراتع فقیر می

ها، کشاورزی منطقه را نیز رونق داد و شرایط تغذیه آبخوان

الزم برای احیاء طبیعی پوشش گیاهی و افزایش تولید علوفه 

(. در مقیاس سیمای سرزمین، 4مراتع را فراهم کرد )

های آبرفتی به دلیل شیب و های افکنه و پادگانهمخروط

نفوذپذیری مناسب در اولویت اجرای عملیات پخش و 

(. به طور کلی، چنانچه انجام 8گسترش سیالب هستند )

عملیات گسترش سیالب از دید فنی قابل اجرا و از جنبه 

های موثر پذیر باشد، به عنوان یکی از روشاقتصادی توجیه

برای استفاده از سیالب در اصالح و احیای مراتع مناطق 

 (.19شود )مه خشک پیشنهاد میخشک و نی

های مختلفی وجود دارد که تأثیر در همین راستا، بررسی

های پوشش گیاهی شامل مثبت پخش سیالب را بر ویژگی

تراکم، درصد پوشش، ترکیب و تنوع جوامع گیاهی در 

دهد؛ البته باید توجه مناطق خشک و نیمه خشک نشان می

رابطه با پخش سیالب ها در داشت که جدیدترین پژوهش

شود و منابع خارجی در این رابطه اندک در ایران منتشر می

و قدیمی بوده و به کشورهای استرالیا و امریکا اختصاص 

های منتشر شده در این رابطه (. از نخستین بررسی4دارند )

توان به بررسی تاثیر گسترش سیالب بر روی اراضی می

وری که با وجود پوشانده مرتعی نیومکزیکو اشاره کرد به ط

شدن برخی از گیاهان به وسیله رسوب و کاهش تراکم آنها، 

بیشتر از منطقه شاهد بوده  %900تا  %400تولید علوفه از 

(. نتایج بررسی اثر پخش سیالب بر بهبود 14است )

های کمی و کیفی پوشش گیاهی در مراتع ایستگاه شاخص

ان داد که صرف پخش سیالب تنگستان در استان بوشهر نش

های های درختی و درختچهآمیز گونهنظر از رشد موفقیت

های پخش سیالب، مقدار کاشته شده و موجود در شبکه

افزایش یافته است  kg/ha135تولید علوفه خشک به میزان 

و تغییر جهت گرایش مرتع به سمت مثبت و تغییر ترکیب 

گردید؛ گونه های گیاهی نسبت به عرصه شاهد نیز مشاهده 

همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که بین میانگین تولید 

و درصد پوشش گیاهی عرصه پخش سیالب و شاهد اختالف 

(. طی هشت سال مطالعه پوشش 16دار وجود دارد )معنی

گیاهی سامانه پخش سیالب قسمتی از دشت زنجان نشان 

ها تحت تاثیر پخش سیالب حذف داده شد که برخی گونه

است، برخی افزایش یا کاهش یافته و تعدادی گونه  گردیده

جدید نیز برای اولین بار مشاهده شده است؛ افزایش پوشش 

های خوشخوراک در سال آخر نشان گیاهی و ظهور گونه

تواند تولید علوفه را بهبود دهد که پخش سیالب میمی

های ببخشد؛ همچنین با توجه به شکل زندگی گونه

اند، ولی های دائمی افزایش یافتهعلفی شده، اگرچهمشاهده

پخش سیالب در مورد استقرار گندمیان دائمی موفق عمل 

(. با انجام تحقیقی در ایستگاه پخش سیالب 7است )نکرده

کوثر استان فارس مشخص شد که اثر پخش ســیالب بر 

دار بوده و موجب افزایش های رویشی مرتع معنیانواع فرم

خــه مواد مغذی خاک و در نتیجه احیا پایداری و بهبود چر

(. محققان با بررسی تأثیر پخش 11مراتع شده است )

زدایی ایستگاه برآباد کاری و بیابانسیالب بر موفقیت بوته

سال از اجرای  20سبزوار به این نتیجه رسیدند که بعد از 

عملیات پخش سیالب، درصد تراکم پوشش گیاهی کشت 

ته است به طوری که افزایش سطح % افزایش یاف75/15شده 

بوده  %470پوشش گونه تاغ نسبت به آتریپلکس حدود 

(. در پژوهشی با بررسی تاثیر پخش سیالب بر 3است )

خصوصیات خاک و درصد پوشش گیاهی ایستگاه پخش 

گیاهی  پوشش سیالب میانکوه یزد مشخص شد که مقدار

%( 1) داریمعنی شاهد اختالف و سیالب پخش منطقه بین

و  خشک مناطق مراتع پوشش گیاهی دارد و افزایش جود

ای (. مطالعه20دهد )میمدت نشانرا در کوتاه نیمه خشک

با بررسی تأثیر پخش سیالب بر تغییرات پوشش گیاهی و 

خاک سطحی کوه خواجه سیستان به این نتیجه رسید که 

پخش سیالب افزایش درصد ازت و کربن آلی خاک، پوشش 

داری افزایش داده است دار تولید را به طور معنیتاجی و مق

ولی از نظر آماری بر تراکم پوشش گیاهی تفاوتی بین منطقه 
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(. 9شاهد و عرصه پخش سیالب به وجود نیامده است )

افزایش تولید علوفه خشک حاصل از گسترش سیالب در 

برخی از مطالعات بسیار قابل توجه بیان شده است؛ برای 

به سیستم پخش سیالب نورآباد ممسنی با  تواننمونه می

علوفه خشک یا تولید  ton/ha8/4تا  ton/ha7/3تولید 

% علوفه در اراضی تحت سیالب اراضی الر اشاره کرد 1700

(. برخی از محققان بر این باورند که تأثیرهای پخش 4)

های بعد سیالب بر روی پوشش گیاهی مرتع در رویش سال

شخص خواهد شد؛ به طوری که در ها ماز سیلگیری عرصه

سال اول سیلگیری عرصه پخش به علت کنده شدن 

قسمتهای خشکیده گیاهان چندساله بوسیله عملیات پخش 

سیالب و یا تنش ناگهانی در آنها، ابتدا درصد پوشش 

های چندساله خوشخوراک عرصه کم و درصد پوشش گونه

ستند ساله که غالبا مهاجم و غیرخوشخوراک هگیاهان یک

های خوشخوراک مقدار یابد. لذا با کاهش گونهافزایش می

های بعد یابد، ولی در سالتولید علوفه مرتع نیز کاهش می

با تداوم سیلگیری و بهبود سایر عوامل محیطی از جمله 

تغییر ویژگی های خاک شامل بافت، قابلیت نگهداری 

رطوبت، افزایش مواد آلی خاک و غیره درصد پوشش 

های خوشخوراک و در نتیجه تولید علوفه مرتع افزایش گونه

های (. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر سیالب4یابد )می

گسترش یافته و رسوبات موجود در سیالب بر پوشش 

سال از  24گیاهی سطح دشت آبداالن دوگنبدان بعد از 

 زمان اجرای پروژه پخش سیالب بوده است.
 

 هامواد و روش ◼

 منطقۀ مورد بررسی 

بر آبخوان  ha570عرصه گسترش سیالب با وسعت 

کیلومتری شهر دوگنبدان مرکز شهرستان  5آبداالن در 

شده است گچساران در استان کهگیلویه و بویراحمد واقع 

اجراشده است. بر اساس اطالعات  1376و در سال 

های هواشناسی اطراف عرصه گسترش، اقلیم ایستگاه

های خیلی گرم و خشک با تابستانهمنطقه، نیم

(. تیپ غالب 1و شکل  1های معتدل است )جدول زمستان

دار بوده که نیمرخ های سنگریزهمنطقه، مخروط افکنه

خاک تکامل نیافته آن سنگ و سنگریزه زیادی دارد. حداقل 

کننده سیستم گسترش و حداکثر ارتفاع حوزه آبخیز تغذیه

است.  m2300و  m700یب سیالب از سطح دریا به ترت

شناسی مشرف به محدوده مورد مطالعه سازندهای زمین

شامل فهلیان، گدون، داریان، کژدمی، سروک، گوربی، پابده 

( عرصه پخش سیالب نیز بر روی 22و آسماری است )

سامانۀ  2آبرفت های دوره کواترنر قرار گرفته است. شکل 

پهنه ایران گسترش سیالب دشت آبداالن و موقعیت آن در 

 دهد.زمین و استان کهگیلویه و بویراحمد را نشان می

 
 . مشخصات کلی ایستگاه پخش سیالب دشت آبداالن1جدول 

متوسط بارندگی 

 (mmساالنه )

متوسط دمای ساالنه 

(°C) 

دما  حداقلمیانگین 

(°C) 

دما  حداکثرمیانگین 

(°C) 

تبخیر متوسط 

 (mmساالنه )

387 23 17 30 3716 

 

  
 . منحنی آمبروترمیک محدوده مورد مطالعه1شکل 
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 . محدوده مورد مطالعه و موقعیت آن در پهنه ایران زمین و استان کهگیلویه و بویراحمد2شکل 

 

 روش پژوهش

تجزیه و پژوهش حاضر بر مبنای بررسی میدانی و 

تحلیل آزمایشگاهی انجام شد. ابتدا، پس از مرور منابع علمی 

مختلف و بررسی اطالعات پایه منطقه مورد مطالعه شامل 

شناسی، توپوگرافی و هیدرولوژی، چندین هواشناسی، زمین

بازدید از منطقه به عمل آمد و عرصه پخش سیالب به عنوان 

عرصه پخش منطقه متاثر از سیلگیری و ناحیه همجوار 

سیالب به عنوان عرصه شاهد که تغییری در آن ایجاد نشده 

است، مشخص گردید. سپس، با پیمایش صحرایی و استفاده 

ها و کوادرات، عملیات ثبت داده-از روش ترانسکت

آوری اطالعات مربوط به پوشش گیاهی و برداشت جمع

نمونه خاک سطحی انجام شد. بدین منظور در هر یک از 

ترانسکت به طول  3رصه پخش سیالب و شاهد، مناطق ع

m100  (. از آنجایی که سیلگیری بر 3مستقر شد )شکل

تر به کانال آبرسان تأثیر بیشتر های آغازین و نزدیکپشته

( فاصله بین سه پشته ابتدایی کانال پخش برای 25دارد )

استقرار نوارها )ترانسکت( مدنظر قرار گرفت. در راستای هر 

از یکدیگر مستقر شد.  m10به فاصله  2m1طعه ق 10نوار 

های پخش سیالب و شاهد بنابراین، در هر کدام از عرصه

 قطعه استقرار یافت.  60پالت و در مجموع  30

های پوشش گیاهی شامل: نمونه از در هر قطعه ویژگی

ای های مشاهدههر گونه، درصد پوشش و تراکم همه گونه

و سنگریزه، الشبرگ و خاک گیری شد و درصد سنگ اندازه

 (. 19لخت در هر قطعه نیز مورد سنجش قرار گرفت )

های فیزیکی و شیمیایی برای اطالع از تغییر ویژگی

خاک هر کدام از  cm20خاک در هر ترانسکت تا عمق 

برداری انجام شد؛ در نمونه 10و  5، 1های شماره قطعه

نمونه برای  9نمونه برای عرصه پخش سیالب و  9مجموع 

های ها در کیسهعرصه شاهد برداشت شد. سپس، نمونه

های مدنظر پالستیکی قرار داده شد و برای سنجش ویژگی

های به آزمایشگاه منتقل شد. بدین منظور، ویژگی

 فیزیکوشیمیایی شامل درصد رس، سیلت، ماسه، سنگریزه

 Caسنج،  ECبا  ECمتر،  pHبا  pHبه روش هیدرومتری، 

 (.17گیری شد )سنجی اندازهبا شعله Kو  Naراسیون با تیت
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شناسی آوری شده به آزمایشگاه گیاههای جمعگونه

های گروه منابع طبیعی دانشگاه یاسوج منتقل شد. نمونه

گیاهی با استفاده از بکارگیری فلورها و منابع موجود نظیر 

و  (1(، فلور ایران )12(، فلور رنگی ایران )26فلور ایرانیکا )

( مورد شناسایی قرار گرفتند. فرم 21بندی گیاهان )رده

بندی رانکایه های گیاهی بر اساس روش ردهزیستی گونه

 (.27تعیین شد )

 ها تجزیه و تحلیل داده

برای مقایسه میانگین ویژگی های پوشش گیاهی و 

 t-testخاک در دو عرصه پخش سیالب و شاهد از آزمون 

گیری های اندازهیل آماری دادهاستفاده شد. تجزیه و تحل

 افزارهای آماری انجام گرفت.شده با استفاده از نرم

 

 نتایج  ◼

 تأثیر پخش سیالب بر پوشش گیاهی

گونه گیاهی و  36های میدانی به شناسایی نتایج بررسی

ترین تیره گیاهی منجر گردید. مهم 14جنس متعلق به  33

و  Asteraceae، Poaceaeهای گیاهی منطقه، خانواده

Fabaceae  بودند. نتایج نشان داد که در منطقه پخش

گونه گیاهی  25گونه گیاهی و در منطقه شاهد  34سیالب 

گونه گیاهی فقط در منطقه  12وجود داشت. از این تعداد، 

و  Cousinia spهای گونه گیاهی گونه 2و  پخش سیالب

Peganum harmala L.  مشاهده شد فقط در منطقه شاهد

صورت مشترک در دو عرصه پخش گونه گیاهی نیز به 23و 

طور های گیاهی موجود که بهسیالب و شاهد وجود داشت. گونه

انحصاری در منطقه پخش سیالب دیده شدند بر اساس تراکم 

 Vicia variabilis Freyn & Sint. ،Medicagoترتیب شامل:به

minima L. ، Medicago radiata L. ،Phalaris minor 

Retz.  ،Erodium cicutarium L.، Avena fatua L. 

 ،Teucrium polium L.  وSinapis arvensis L. .بودند 

های بر اساس نتایج، در منطقه پخش سیالب، گونه

Medicago radiata L.،Medicago minima L.  ،

Teucrium polium L.  وSinapis arvensis L. ترتیب به

بیشترین درصد تاج پوشش را به خود اختصاص دادند، از 

، .Peganum harmala Lهای طرفی در منطقه شاهد گونه

Capparis spinosa L. ،Citrullus colocyanthis L.  و

Carthamus oxyacantha M. Bieb. ترتیب بیشترین به

(.2درصد تاج پوشش را داشتند )جدول 
 

 
برداری قرمز در عرصه پخش و زرد در منطقه شاهد، ب(  حضور پوشش گیاهی بر های نمونه. الف( موقعیت استقرار ترانسکت3شکل 

 های آبرسان گسترشی، د( نمایی از پوشش گیاهی عرصۀ پخش سیالبروی رسوبات جدید، ج( نمای هوایی از کانال
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 های گیاهی در دو منطقه پخش سیالب و شاهدمیانگین درصد تاج پوشش گونه. 2جدول 

 تفاضل شاهد پخش سیالب گونه گیاهی تیره *فرم زیستی ردیف

1 Th Poaceae Aegilops sp 73/0 80/0 07/0 - 

2 He Malvaceae Alcea aucheri (Boiss.) Alef. 95/0 - 95/0 

3 He Fabaceae Alhagi camelorum DC. 52/0 17/1 65/0 - 

4 He Fabaceae Astragalus sp 83/1 17/1 66/0 

5 Th Poaceae Avena fatua L. 05/3 - 05/3 

6 Th Poaceae Bromus tectorum L. 86/0 93/0 07/0- 

7 He Capparidaceae Capparis spinosa L. 50/1 87/1 37/0 - 

8 He Asteraceae Carthamus oxyacantha M.Bieb. 48/2 38/1 1/1 

9 Th Asteraceae Centaurea iberica Trevir. ex Spreng. 21/1 43/1 22/0- 

10 Th Asteraceae Centaurea virgata Lam.  38/1 17/1 21/0 

11 He Cucurbitaceae Citrullus colocyanthis (L.) Schrad. 33/2 43/1 90/0 

12 He Asteraceae Cousinia sp - 1 1- 

13 Th Poaceae Cynodon dactylon (L.) Pers. 83/0 95/0 12/0- 

14 He Asteraceae Echinops robustus Bunge 72/1 83/0 89/0 

15 Th Geraniaceae Erodium cicutarium L. 85/2 - 85/2 

16 He Apiaceae Eryngium billardieri Delile 72/1 75/0 97/0 

17 He Boraginaceae Heliotropium europaeum L. 90/0 80/0 1/0 

18 He Asteraceae Lactuca sp 21/1 33/1 12/0 - 

19 Th Poaceae Lolium rigidum Gaudin 55/1 - 55/1 

20 Th Malvaceae Malva parviflora L. 65/0 67/0 02/0- 

21 He Asteraceae Matricaria recutita L. 03/1 37/0 66/0 

22 Th Fabaceae Medicago coronata (L.) Bartal. 08/2 - 08/2 

23 Th Fabaceae Medicago minima (L.) Bartal. 23/4 - 23/4 

24 Th Fabaceae Medicago radiata L. 50/4 - 50/4 

25 He Apiaceae Oliveria decumbens Vent. 76/1 - 76/1 

26 He Boraginaceae Onosma sp 50/1 80/0 70/0 

27 He Papaveraceae papaver sp 86/0 85/0 01/0 

28 He Zygophyllaceae Peganum harmala L. - 17/2 17/2- 

29 Th Poaceae Phalaris minor Retz. 12/3 - 12/3 

30 He Plantaginaceae Plantago lanceolata L. 11/1 92/0 19/0 

31 He Asteraceae Silybum marianum (L.) Gaertn. 67/0 10/1 43/0 - 

32 Th Brassicaceae Sinapis arvensis L. 45/3 - 45/3 

33 Th Poaceae Stipa capensis Thunb. 57/0 25/1 68/0 - 

34 He Lamiaceae Teucrium polium L. 87/3 - 87/3 

35 Th Zygophyllaceae Tribulus terrestris L. 25/0 08/1 83/0 - 

36 Th Fabaceae Vicia variabilis Freyn & Sint. 63/2 - 63/2 

      *Th ،تروفیت :Heکریپتوفیت: همی  
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های درصد ، بین ویژگیtمطابق نتایج حاصل از آزمون 

 (، الشبرگ، سنگ و5(، تراکم )شکل 4تاج پوشش )شکل 

سنگریزه و خاک لخت در عرصه پخش سیالب و شاهد 

(. 3وجود داشت )جدول  %1داری در سطح اختالف معنی

ها و میزان الشبرگ در عرصه پوشش تاجی، تراکم گونه

و  %4/4، %8/32پخش سیالب نسبت به شاهد به ترتیب 

افزایش یافته بود. مقدار سنگ و سنگریزه در منطقه  5/3%

% 36/30 و %86/18 اهد به ترتیبپخش سیالب و منطقه ش

بود. همچنین، سطح خاک لخت عرصه پخش سیالب 

 گیری شد.اندازه %15/40 % و در منطقه شاهد35/15

  
 های پوشش گیاهیبرای مقایسه ویژگی t. نتایج حاصل از آزمون 3جدول 

 پارامترهای مورد بررسی

% 

 انحراف معیار ±میانگین 
 داریو سطح معنی t مقدار 

 شاهد پخش سیالب

 87/16** 66/27 ±  78/6 46/60 ±  20/8 پوشش

 13/15** 43/1 ± 62/0 83/5 ±  46/1 تراکم

 44/12** 83/1 ±  74/0 33/5 ±  34/1 الشبرگ

 - 47/10** 36/30 ± 28/4 86/18 ±  21/4 ریزهسنگ و سنگ

 - 26/21** 15/40 ± 32/4 35/15 ± 70/4 خاک لخت

 

 
دار بودن اختالف ترتیب بیانگر معنی. مقایسه درصد پوشش گیاهی در دو عرصه پخش سیالب و شاهد )حروف مختلف و بار به4شکل 

 میانگین و انحراف معیار است(

 

 

دار بودن اختالف میانگین و بیانگر معنیترتیب . مقایسه تراکم در دو عرصه پخش سیالب و شاهد )حروف مختلف و بار به5شکل 

 انحراف معیار است(
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 شیمیایی خاک -های فیزیکی تأثیر پخش سیالب بر ویژگی

های نتایج حاصل از بررسی اثر پخش سیالب بر ویژگی

فیزیکی و شیمیایی خاک در منطقه پخش سیالب و شاهد 

مقدار رس، سیلت، ماسه و سنگریزه نشان داد که بین 

(. در 4وجود دارد )جدول  %1داری در سطح تفاوت معنی

مقدار رس، سیلت و ماسه خاک عرصه پخش سیالب نسبت 

داری مشاهده شد. این به خاک عرصه شاهد افزایش معنی

در حالی است که مقدار سنگریزه در عرصۀ پخش سیالب 

ن نتایج نشان نسبت به شاهد کاهش یافته است. همچنی

در دو  Kو  pH ،EC ،Ca ،Naهای داد که مقدار ویژگی

داری ندارند عرصه پخش سیالب و شاهد تفاوت معنی

گیری شده  (. با این وجود، میانگین مقادیر اندازه4)جدول 

pH ،EC  وCa  در عرصه شاهد نسبت به پخش سیالب

در عرصه پخش  Kو  Naبیشتر بود، اما میانگین مقدار 

 ب بیشتر از عرصه شاهد بود.سیال

 

 گیرینتیجهبحث و  ◼

برداری از سیالب در ایران کهن به عنوان های بهرهشیوه

یک سرزمین خشک و نیمه خشک، سابقه چند هزار ساله 

های دور، دارد. در بسیاری از مناطق ایران، از گذشته

های سیالبی همراه با رسوبات فراوان موجود در آنها جریان

های طبیعی عنوان یک منبع آب غنی از حاصلخیز کنندهبه 

مورد توجه قرار گرفته است؛ در حال حاضر نیز بومیان نواحی 

های سیستان و بلوچستان، خراسان مختلفی از استان

های سنتی را در جنوبی، کرمان و هرمزگان، روش

 گیرند.کار میهای ناگهانی بهبرداری حداکثری از سیالببهره

ها مانند وری، ذخیره و استفاده بهینه از سیالبآجمع

تواند در حفظ منابع طبیعی و احیای پخش سیالب، می

در واقع، پخش  (.6باشد ) داشتهمجدد آنها تاثیر بسزایی 

منظور اصالح خاک و ایجاد تغییرات کمی و کیفی سیالب به

شود پوشش گیاهی در مراتع خشک و نیمه خشک انجام می

-در جلوگیری از فرسایش خاک و مهار هرزآبتواند که می

ها نیز دست و تغذیه آبخوانهای مخرب و زیانبار در پایین

باشد. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر پخش سیالب موثر 

های فیزیکوشیمیایی خاک بر پوشش گیاهی و برخی ویژگی

عملیات  1376در بخشی از دشت آبداالن است که از سال 

 شود.ب در آن انجام میگسترش و پخش سیال

نتایج نشان داد که درصد پوشش گیاهی و تراکم 

گیاهان در عرصه پخش سیالب نسبت به عرصه شاهد 

افزایش یافته است. همچنین بررسی نتایج ویژگی های 

فیزیکوشیمیایی خاک از افزایش درصد رس، سیلت و ماسه 

 عرصهدر نتیجه، کاهش گراول در در عرصه پخش سیالب و 

پخش سیالب نسبت به شاهد حکایت دارد. از آنجایی که 

داری بر پخش سیالب در این منطقه تأثیر معنی

( بنابراین علت افزایش درصد 23حاصلخیزی نداشته است )

تواند ناشی از افزایش رطوبت و نگهداشت پوشش گیاهی می

بهتر آن در رسوبات ریزدانه باشد.

 
 های فیزیکی و شیمیایی خاکتأثیر پخش سیالب بر برخی ویژگی .4ل جدو

 ویژگی مورد بررسی
 میانگین

 داریسطح معنی درجه آزادی
 شاهد پخش سیالب

pH 66/7 84/7 16 ns 381/0 

EC (ds/m) 29/0 30/0 16 ns 073/0 

Ca (meq/lit) 13/2 20/2 16 ns 217/0 

Na (ppm) 56/5 14/5 16 ns 351/0 

K (ppm) 52/2 15/2 16 ns 068/0 

 001/0 ** 16 45/1 64/5 رس )%(

 003/0 ** 16 86/10 61/25 سیلت )%(

 008/0 ** 16 98/21 31/44 ماسه )%(

 004/0 ** 16 68/65 43/24 سنگریزه )%(

                                  nsداری در سطح یک درصد**: معنی ؛داری: عدم معنی
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ترین عامل محدود کننده که مهمبا توجه به این

های مناطق خشک و نیمه خشک، مقدار رطوبت در خاک

دسترس گیاه است، تامین و بهبود شرایط رطوبتی خاک را 

حاصل از اجرای توان عامل اصلی افزایش پوشش تاجی می

عملیات پخش سیالب به حساب آورد که با نتایج بسیاری 

خوانی دارد؛ پوشش گیاهی ( هم15، 9، 6، 5از محققان )

 %18/56به  %22/22برای عرصه پخش سیالب زنجان نیز از 

(. همچنین مقدار پوشش گیاهی در 6افزایش یافته است )

فارس بیش از  گربایگانداخل عرصه پخش سیالب دشت 

 (.10% آن در خارج از پخش سیالب است )100

های گیاهی های پژوهش حاضر نشان داد گونهیافته

، .Medicago radiata Lای مانند ارزشمند علوفه

Medicago minima (L.) Bartal. ،Vicia variabilis 

Freyn & Sint.  ،Phalaris minor Retz.   وAvena 

fatua L. ، ش سیالب تاج پوشش قابل توجهی در عرصه پخ

داری دارند؛ در همین راستا، برخی از محققان افزایش معنی

را در عرصه پخش   Helianthemum lippiiتراکم گونه 

(. به نظر 10اند )سیالب گربایگان فسا نیز گزارش داده

های ارزشمند و رسد افزایش حضور چنین گونهمی

حاصل شده خوشخوراک در اثر عملیات پخش سیالب 

است؛ به طوری که احتماال بذر این گیاهان همراه با رسوبات 

حوزه آبخیز باالدست وارد عرصه پخش شده است. از طرف 

دیگر، وجود رطوبت کافی و مواد ریزدانه مناسب برای 

تر، باعث نگهداشت رطوبت مورد نیاز در مدت زمان طوالنی

عرصه  رشد و افزایش تراکم و تاج پوشش این گیاهان در

پخش سیالب شده است. بنابراین، تأثیر سیستم گسترش 

توان سیالب بر افزایش تراکم و تنوع پوشش گیاهی را می

نتیجه چند عامل اساسی دانست: شادابی و طراوت بهتر 

گیاهان عرصه گسترش با تامین آب مورد نیاز پوشش 

گیاهی مناطق خشک و نیمه خشک از سیالب، افزایش توان 

وبت با ورود رسوبات ریزدانه، تقویت بنیه و نگهداشت رط

های موجود در بهبود قدرت تکثیر گیاهان با ریزمغذی

جریان سیالبی و در پایان وجود بذور مختلف در سیالب و 

بانک غنی بذر رسوب که موجب تنوع پوشش گیاهی عرصه 

شود؛ حصول یکی از این عوامل هم گسترش سیالب می

تاثر سازد. مطابق نتایج، تواند پوشش گیاهی را ممی

 .Peganum harmala Lو  Cousinia spهای مهاجم گونه

با تراکم و تاج پوشش قابل توجه فقط در منطقه شاهد 

تواند نشان دهندۀ عدم پویایی جامعه مشاهده شد که می

 گیاهی و نیز تخریب پوشش مرتعی آن باشد.

های نتایج حاصل از بررسی اثر پخش سیالب بر ویژگی

فیزیکی و شیمیایی خاک در منطقه پخش سیالب و شاهد 

نشان داد درصد رس، سیلت و ماسه خاک عرصه پخش 

سیالب نسبت به خاک عرصه شاهد افزایش داشته است. 

این درحالی است که مقدار سنگریزه در عرصه پخش 

سیالب نسبت به شاهد کاهش یافته است؛ البته کاهش 

تر در سطح ش ذرات ریزدانهنسبی سنگریزه به دلیل افزای

، pHها شامل عرصه پخش سیالب بوده است. دیگر ویژگی

EC ،Ca ،Na  وK  در دو عرصه پخش سیالب و شاهد تفاوت

داری نداشتند. گرچه تأثیر پخش سیالب بر هدایت معنی

دار نبود اما مقدار هدایت الکتریکی در الکتریکی معنی

( علت این 20، 9عرصه پخش سیالب کمتر از شاهد بود )

توان افزایش مقدار آبشویی خاک و انتقال و حالت را می

ها در پروفیل خاک دانست. بنابراین، پخش خروج یون

های فیزیکی خاک عرصه را تحت تأثیر سیالب فقط ویژگی

قرار داده است؛ به طوری که با افزایش قابل توجه ذرات 

ر ریزدانه شامل رس، سیلت و ماسه موجب کاهش مقدا

ریزه در واحد حجم رسوبات عرصه پخش سیالب شده سنگ

( 24، 13های بسیاری از محققان )است؛ این نتایج با یافته

 خوانی دارد.هم

بر اساس نتایج پژوهش حاضر، پخش سیالب شرایط 

مناسبی را برای بهبود وضعیت محیطی منطقه ایجاد کرده 

است. این شرایط محیطی مناسب، موجب افزایش قابل 

شده است. عملیات پخش وجه پوشش گیاهی منطقه ت

های فیزیکی خاک سیالب دشت آبداالن با تغییر ویژگی

سطحی، احیای منطقه را سبب شده است. برخی از محققان 

( بر این باورند که اثر پخش سیالب بر افزایش پوشش 20)

گیاهی مراتع و کاهش شوری خاک مناطق خشک و 

( 2ست و برخی دیگر )مدت اخشک یک اثر کوتاهنیمه

معتقدند که پخش سیالب در درازمدت ممکن است سبب 

ایجاد تغییرات مشهود در ترکیب گیاهی شود. آنچه مسلم 

های پخش سیالب برای احیا مراتع است موفقیت طرح

منوط به پخش یکنواخت سیالب بر روی سطح مراتع و 

تعداد کافی دفعات سیلگیری در طول سال است همچنین 
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های العمل گونهتر در مورد عکسقضاوت منطقیبرای 

گیاهی مختلف در اثر پخش سیالب و روند تغییرات پوشش 

گیاهی الزم است دوره آماربرداری تا مرحله تحول 

(. پیشنهاد 4شناختی و تثبیت جامعه گیاهی ادامه یابد )بوم

های های پوشش گیاهی و خاک عرصهشود ویژگیمی

تمادی پایش و ارزیابی شود تا های مپخش سیالب در سال

تر تعیین شود و در روند تغییر طی زمان نیز به طور دقیق

 های مدیریتی الزم اتخاذ گردد.صورت نیاز تدابیر و تصمیم
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