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Abstract 
Lack of rainfall and its high temporal and spatial variation are the main problems of vegetation 

restoration in Iran.  Rainfall harvesting methods can play an effective role in improving soil 

moisture. Rainfall harvesting operations have a great impact on the structure and function of 

ecosystems. Therefore, the present study investigates the changes of soil properties as a result of 

implementing two rainfall harvesting methods (water spreading system and micro-catchment) in 

arid rangelands of Hormozgan province. First, 45 soil samples were taken from control, micro-

catchment and water spreading system sites and their physical and chemical properties were 

measured in the soil laboratory. One-way analysis of variance was used to compare the different 

sites in terms of soil properties. The rate of change index was used in order to assess the 

performance of soil properties and the overall performance of each of the rainfall harvesting 

methods compared to the control. Synergy and trade-off relations between soil properties were 

investigated using Pearson correlation coefficient. The results showed that except EC, pH, TNV, 

water spreading system had a significant effect on soil properties. EC, pH, TNV, calcium, 

magnesium, nitrogen and sand had negative performance in the water spreading system, and the 

rest of the soil properties had positive performance. The overall performance of soil properties 

was 31 and 11% in the micro-catchment, and 52 and 25% in the water spreading system. Sand 

had a significant trade-off relationship with most soil chemical properties. The highest trade-off 

was observed between sand and silt (p <0.01, R2 = -0.99). The highest synergy was observed 

between silt and phosphorus (p <0.01, R2 + 0.87), and next phosphorus and OC (p <0.01, R2 + 

0.72). In general, the positive impact of water spreading system on the soil properties of arid 

rangelands was greater than the micro-catchment in this region . 
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 چکیده
های آن، یکی از مشکالت احیای پوشش گیاهی در کشور است.  با این وجود روش پذیری زیاد زمانی و مکانیکمبود بارندگی و تغییر 

شند. پژوهش حاضر به بررسی تغییرات باتوانند با افزایش رطوبت خاک، نقش موثری داشته گوناگون ذخیره ریزش های جوی می

فیزیکی و شیمیایی خاک در نتیجة اجرای دو روش پخش سیالب و هاللی آبگیر در مراتع خشک استان هرمزگان  هایویژگی

فیزیکی و شیمیایی  هایویژگینمونه خاک از سه منطقه شاهد، هاللی آبگیر و پخش سیالب برداشت شد و  45پردازد. تعداد می

یکطرفه انجام شد. برای بررسی  واریانس تجزیه آزمون با خاک هایویژگی میانگین گیری شد. مقایسهخاک در آزمایشگاه اندازه

خاک و عملکرد کل هر یک از شاخص نرخ تغییر استفاده شد. با  هایویژگیبر  ذخیره بارش در مقایسه با شاهد عملکرد دو روش

جز هدایت ها نشان داد که به خاک بررسی شد. یافته هایویژگیافزایی و مبادله بین لیل همبستگی پیرسون، روابط هماستفاده از تح

(. > p 05/0داری داشت )خاک تاثیر معنی هایویژگی، منطقه ذخیره نزوالت روی دیگر سازی کلارزش خنثیالکتریکی، اسیدیته و 

 هاویژگی، کلسیم، منیزیم، نیتروژن و شن منفی بود و دیگر سازی کلارزش خنثییدیته، هدایت الکتریکی، اس هایویژگیعملکرد 

و در منطقه  %11و  %31فیزیکی و شیمیایی خاک در منطقه هاللی به ترتیب  هایویژگیدارای عملکرد مثبت بودند. عملکرد کل 

(. > p 05/0داری داشت )رابطة مبادله و معنی شیمیایی خاک هایویژگیبود. شن با اغلب  %25و  %52پخش سیالب به ترتیب 

 افزایی نیز بین سیلت و فسفر( . بیشترین هم 01/0p < ،99 /0-=2Rبیشترین ارتباط مبادله بین شن و سیلت مشاهده شد )

(01/0p < ،87/0+=2R ( و سپس فسفر و کربن آلی )01/0p < ،72/0+=2R خاک وجود داشت. به ) طورکلی، مقدار تأثیر مثبت

 خاک مراتع  این منطقه خشک بیشتر از عملیات هاللی آبگیر بود. هایویژگیعملیات پخش سیالب بر 

 افزاییهم ؛پخش سیالب؛ مرتع؛ هاللی آبگیر ؛سازگانمبوواژگان کلیدی: 
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 مقدمه ◼

کمبود بارندگی و پراکنش نامناسب آن یکی از مشکالت 

طبیعی کشور ایران است. این عوامل امکان  هایعرصه

گیاهی در مناطق خشک و  هایگونهرویش و استقرار 

خشک را محدود کرده است. در همین راستا برای نیمه

افزایش احتمال موفقیت عملیات اصالحی و احیایی در 

بر های مرتعی مناطق خشک و نیمه خشک عالوهاکوسیستم

ره نزوالت جوی ضروری گیاهی سازگار ذخی هایگونهکشت 

و آوری جمعمختلفی برای  هایروش(. 30، 28، 2است )

کنترل رواناب و کاهش سیالب در سطح مراتع مورد 

شدن  موجب بیشتر هاروش. این گیرندمیاستفاده قرار 

(. در 12شوند )رطوبت خاک و در نتیجه رشد گیاهان می

از  ی مانند استفادههایروشهای اخیر استفاده از سال

اصالح مرتع  هایروشو پخش سیالب به عنوان آبگیر هاللی

 خشک در ایران رایج شده است. در مناطق خشک و نیمه

ذخیره نزوالت است که با  هایروشیکی از آبگیر هاللی

دایره در شکل هاللی نزدیک به نیم هایی بهاحداث چاله

گردند. امتداد خطوط تراز و عمود در جهت شیب حفر می

بوده که با هدف ذخیره  مؤثرروشی جدید و آبگیر هاللی

ها در مراتع خشک و نیمه خشک نزوالت و مدیریت هرزاب

های (. این روش باعث بهبود ویژگی1شود )ایران اجرا می

(. در ادامه به برخی مطالعاتی 33شود )عملکردی در مرتع می

خاک انجام ی هاویژگیبر آبگیر هاللیکه در زمینه اثرات 

شود. در تحقیقی گزارش شد ایجاد شده است پرداخته می

موجبث بهبود شرایط ساختاری و عملکردی آبگیر هاللی

مراتع نارون خاش در استان سیستان و بلوچستان شده است 

با توجه به شرایط محیطی آبگیر هاللی(. ساخت سامانه 7)

علوفه  برای ذخیره نزوالت آسمانی در خاک و افزایش تولید

ای (. محققان در مطالعه20شود )در مراتع پیشنهاد می

انجام آبگیر هاللیای که عملیات گزارش دادند در منطقه

شده است شوری خاک کاهش پیدا کرد ولی میزان مواد آلی 

 (. 1پتاسیم و اسیدیته تفاوتی با عرصه شاهد نداشت )

های کنترل سیالب، پخش سیالب است یکی از شیوه

رود. تغذیه تغذیه مصنوعی به شمار می هایروشی از که یک

باشد که سال پیش می 3000مصنوعی در ایران مربوط به 

شاهد آن اختراع کاریز برای مناطق خشک و نیمه خشک 

که تغذیه (. سیستم پخش سیالب عالوه بر این16است )

های ها و قناتهای آب زیرزمینی و احیای چشمهسفره

ی خاک منطقه و هاویژگیهمراه دارد بر  دست را بهپایین

سزایی دارد. در واقع، با پخش و به تأثیرپوشش گیاهی نیز 

توان ضمن تغذیه پخش سیالب در پهنه مراتع فقیر می

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

برای احیاء طبیعی پوشش گیاهی و افزایش تولید علوفه 

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

های آبرفتی به علت داشتن های افکنه و پادگانهمخروط

شیب مالیم و امکان نفوذ باالی آب در اولویت اجرای 

طورکلی، (. به5عملیات پخش و گسترش سیالب هستند )

چنانچه انجام عملیات گسترش سیالب از لحاظ فنی امکان 

عنوان یکی از ه باشد، بهپذیر و توجیه اقتصادی نیز داشت

برای استفاده از سیالب در اصالح و احیای  مؤثر هایروش

(. 20گردد )مراتع مناطق خشک و نیمه خشک تلقی می

کوثر استان فارس  البیپخش س ستگاهیدر انتایج تحقیقی 

و بهبود  دارییپا شیباعــث افزا البیپخش ســ نشان داد

 دهیمراتع گرد ایاح جهیچرخــه مواد مغذی خاک و در نت

ی هاویژگیدر تحقیقی گزارش شد پخش سیالب . (8) است

ویژه خواص فیزیکی عرصه را بیشتر تحت سطحی خاک به

(. نتیجه بررسی نشان داد میانگین 27دهد )قرار می تأثیر

 درصد کربن آلی، نیتروژن، فسفر، پتاسیم، رطوبت اشباع

ی هاویژگیخاک و سیلت در عرصه پخش سیالب افزایش و 

هدایت الکتریکی، جرم مخصوص ظاهری و درصد رس 

(. در تحقیقی گزارش شد پخش 18کاهش یافته است )

سیالب موجب افزایش درصد ازت و کربن آلی خاک شده 

 تغییر با آبداالن دشت بر سیل گسترش (. عملیات6است )

 پوشش وضعیت بهبود و سطحی خاک فیزیکی هایویژگی

 .(11است ) شده منطقه گیاهی باعث احیای

خندق  های وسیع با شیب مالیم و بدونطورکلی دشتبه

 سیالبهای ناشی از فرسایش، عرصه مناسبی برای پخشیا کانال

هایی مناسب است سیالب در مکانشوند. پخشمحسوب می

کمتر از که درصد رسوبات خیلی زیاد نبوده و شیب عرصه 

های بزرگ یا در صورت صورت وجود سیالب باشد. در 1%

پخش  هایعرصهتوان بودن نفوذپذیری خاک می زیاد

آبگیر هاللینیز در نظر گرفت. در رابطه با  %5سیالب را تا 

ها در سطح مرتع احداث هایی در مسیر حرکت روانابچاله

 20و عمق آن  m3تا  1ها بین دایره چالهشوند. شعاع نیممی
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متغیر است. هرچه شیب و میزان رواناب منطقه  cm50تا 

 (. 12شود )ها بزرگتر در نظر گرفته میبیشتر باشد، ابعاد چاله

و پخش سیالب نقش مهمی در اصالح آبگیر هاللی

کنند. در مراتع مناطق خشک و نیمه خشک ایفا می

اند. دهبیش از پیش به اجرا در آم هاروشهای اخیر این سال

بر  هاروشهای کافی در زمینه اثرات این از طرفی پژوهش

های خاک وجود ندارد. بنابراین بررسی تأثیر این ویژگی

رسد. ی خاک الزم و ضروری به نظر میهاویژگیعملیات بر 

با توجه به مطالب ذکر شده در باال و از طرفی با توجه به 

عملیات  رتأثیکه تاکنون مطالعه جامعی در مورد این

 ی فیزیکهاویژگیو پخش سیالب بر آبگیر هاللیاصالحی 

و شیمیایی خاک در منطقة بستک استان هرمزگان انجام 

عملیات اصالحی  تأثیرحاضر با هدف  نگرفته است، پژوهش

ی فیزیکی هاویژگیو پخش سیالب بر برخی آبگیر هاللی

 شیمیایی خاک در منطقه بستک انجام شد. –
 

 روشمواد و  ◼

 مطالعه مورد منطقه

 شهر بستک واقع شده   km 35پخش سیالب دهنگ در 

 باشد. بهمی ha  9/55(. مساحت کل منطقه 1است )شکل 

شناسی منطقه مورد مطالعه شامل سازندهای لحاظ زمین

جهرم، گچساران، میشان، آغاجاری و بختیاری  ،آسماری

احداث شد. منطقه اجرای  1383. طرح در سال است

(. 1شهر بستک واقع شده است )شکل km40در آبگیر هاللی

 شناسیلحاظ زمینباشد. بهمی ha15مساحت کل منطقه 

مطالعه شامل سازندهای آسماری جهرم،  منطقه مورد

باشد. طرح در گچساران، میشان، آغاجری و بختیاری می

 احداث شد.  1394سال 

 

 پژوهش روش

 عرصه پایه هایداده حاضر، درآغاز برای انجام پژوهش

 از بازدید چندین سپس و شد آوریجمع مطالعه مورد

در کنار تیمار عملیات اصالحی پخش . آمد عمل به منطقه

آبگیر یک تیمار شاهد که فاقد عملیات سیالب و هاللی

برداری اصالحی بود نیز در نظرگرفته شد. در هر تیمار، نمونه

تصادفی انجام شد. بدین منظور در -به روش سیستماتیک

آبگیر و شاهد، هر یک از مناطق عرصه پخش سیالب، هاللی

 مستقر شد. m 100ترانسکت به طول  3

 
 موقعیت منطقه مورد مطالعه .1شکل 
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منطقه شاهد در کنار مناطق اجرای عملیات اصالحی 

و پخش سیالب انتخاب شد. با توجه به قرابت آبگیر هاللی

مکانی منطقه شاهد و هر یک از عملیات ذخیره نزوالت 

شاهد از لحاظ پوشش گیاهی و خاک کامالً آسمانی، منطقه 

مشابه منطقه اجرای عملیات ذخیره نزوالت آسمانی بود و 

مدیریت آن در خالل اجرای عملیات و پس از آن تغییر 

 نکرده بود.

شیمیایی خاک  –های فیزیکی گیری ویژگیبرای اندازه

در طول هر نوار )ترانسکت( پنج نمونه خاک گرفته شد. در 

نمونه برای  15نمونه برای عرصه پخش سیالب،  15مجموع 

نمونه برای عرصه شاهد برداشت  15عرصه هاللی آبگیر، 

برداشته شدند. پس از  cm 20ها از عمق صفر تا شد. نمونه

تیکی قرار داده های پالسها در کیسهبرداری، نمونهنمونه

منظور سازی به آزمایشگاه منتقل شد. بهشد و برای آماده

 mm 2ها از الک بررسی متغیرهای فیزیکوشیمیایی، نمونه

-حاضر، متغیرهای فیزیکی عبور داده شدند. در پژوهش

رس، سیلت و شن به روش  شیمیایی شامل درصد

و  Ca ،Mgسنج،  ECبا  ECمتر،  pHبا  pHهیدرومتری، 
1NVT (با تیتراسیون، ارزش خنثی سازی کل )Na  وK  با

و  یوالکلبا  OC، کجلدالبا  Nبا اولسن،  Pسنجی، شعله

 (.10گیری شد )اندازه بلک

 

 ها تجزيه و تحلیل داده

ها با آزمون کولموگروف اسمیرنوف بودن دادهابتدا نرمال

ها مورد تایید قرار ( ارزیابی شد و نرمال بودن داده21)

 هایعرصهی خاک در هاویژگی نیانگیم سهیمقا برایگرفت. 

تجزیه آزمون از  و پخش سیالب و مناطق شاهدآبگیر هاللی

دار معنی اختالف طرفه و حداقلو تحلیل واریانس یک

(LSDاستفاده شد ) (برای بررسی نرخ تغییرات 21 .)

 استفاده شد:  1( از رابطة Rی خاک )هاویژگی

(1) 
𝑅 =

∆𝑆

𝑆𝑟
× 100 

∆𝑆 = 𝑆𝑟 − 𝑆𝑎 

ی خاک در منطقه هاویژگیبه ترتیب  aSو rS جایی که 

شاهد و ذخیره نزوالت است. از شاخص نرخ تغییرات 

 و خاک یهاویژگی عملکرد ی خاک برای بررسیهاویژگی

 
1 Total Neutralizing Value 

 نزوالت ذخیره هایروش از یک هر کل عملکرد در پایان

 استفاده شد. (آبگیر هاللی و سیالب پخش)

( برای بررسی ارتباط 21از آزمون همبستگی پیرسون )

ی فیزیکی و شیمیایی هاویژگیافزایی و مبادله بین هم

که یک خصوصیت سبب ارتقا یک ویژگی استفاده شد. زمانی

، ارتباط دموجب کاهش شوافزایی و زمانی که دیگر شود هم

 (.17دهد )ی خاک رخ میهاویژگیمبادله بین 

 

  نتايج ◼

و  TNV ،ECنتایج تجزیه واریانس نشان داد که از نظر 

pH  ،و پخش سیالب در سطح آبگیر هاللیمناطق شاهد

ی هاویژگیداری ندارند. از نظر اطمینان اختالف معنی 95%

K ،P ، OC، Ca،Na  ،سیلت و شن بین مناطق شاهد ،

اطمینان اختالف  %99سیالب در سطح و پخشآبگیر هاللی

 و پخشآبگیر هاللیداری مشاهده شد. مناطق شاهد، معنی

و رس  N ، Mg ،SARی هاویژگیسیالب همچنین از نظر 

 داری داشتنداطمینان اختالف معنی %95در سطح 

 (. 1)جدول

داری تفاوت معنین داد که نشا نیانگیم سهیمقا جینتا

 وجود ندارد Kو  Nاز نظر  البیو پخش سآبگیر هاللیبین 

و  P. از نظر داشتند یداریاختالف معنبا منطقه شاهد  یول

OC، داشتند یداریاختالف معن البیو پخش سآبگیر هاللی، 

. از نظر بوددار یمعن نیزشاهد  ةبا منطق حتی اختالف آنها

Mg، نداشتند  یدارمعنی اختالف البیو پخش سآبگیر هاللی

و آبگیر هاللی .بوددار یمعنشاهد  ةبا منطقتفاوت آنها اما 

 ،نداشتند یدارمعنی اختالف TNVاز نظر  البیپخش س

. از نبوددار یمعن نیزبا منطقه شاهد اختالف آنها  نیهمچن

اختالف دارای  البیس و پخشآبگیر هاللی ، SARنظر 

با منطقه شاهد آبگیر هاللیمنطقه بودند و  یداریمعن

با منطقه  البیپخش س ةنداشت اما منطق یداریاختالف معن

و آبگیر هاللی رساز نظر  داشت. یداریشاهد اختالف معن

با منطقه  اما ،داشتندن یداریاختالف معن البیپخش س

آبگیر هاللی سیلت،نظر  . ازندداشت یداریشاهد اختالف معن

 و داشتند یداریاختالف معنو از نظر شن  البیو پخش س

  (. 2بود )شکل  دارمعنیبا منطقه شاهد اختالف آنها نیز 
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 ریآبگ يو هالل البیپخش سمناطق شاهد،  ی خاکهاويژگيروی  بر کطرفهي واريانس تجزيه آزمون جينتا .1دول ج

 F sig مربعات میانگین ويژگي مورد بررسي

EC 004/0 672/0 516/0 
pH 176/0 71/1 123/0 
K 4/6730 13/20 000/0 
P 92/218 221 000/0 

OC 335/0 71/11 000/0 
N 045/0 13/5 010/0 

TNV 56/248 66/2 082/0 
Ca 76/1 93/17 000/0 
Mg 81/2 43/6 004/0 
Na 86/2 69/11 000/0 

SAR 379/0 22/7 002/0 

 013/0 78/4 06/4 رس

 000/0 5/247 2/2343 سیلت

 000/0 4/287 2362 شن

 

ی فیزیکی و شیمیایی خاک در هاویژگیبررسی عملکرد 

، EC  ،pH  ،TNV ،Caیهاویژگیمنطقه هاللی نشان داد که 

N  ی خاک دارای عملکرد مثبت هاویژگیو شن منفی و دیگر

بودند. بیشترین و کمترین عملکرد نسبت به منطقه شاهد 

 Kترتیب متعلق به بهنسبت به منطقه شاهد مثبت و منفی 

ی هاویژگی(. عملکرد 3 ( بود )شکل%-90) N( و 45%)

فیزیکی و شیمیایی خاک در منطقة پخش سیالب همچنین 

و شن منفی  EC،pH  ،Mg ،Ca ،N یهاویژگینشان داد که 

ی خاک دارای عملکرد مثبت هاویژگیبود و باقیمانده 

نسبت به منطقه شاهد بودند. بیشترین عملکرد مثبت 

نسبت و بیشترین عملکرد منفی  %45به میزان  Kمتعلق به 

(. 4بود )شکل  %-90به مقدار Nمتعلق به به منطقه شاهد 

ی فیزیکی و شیمیایی خاک در هاویژگیعملکرد مجموع 

بود و در منطقة پخش  %11و  %31ترتیب منطقة هاللی به

 (. 5بود )شکل  %52و  %25ترتیب سیالب به

 

   

   
 آبگیرهای فیزيکي و شیمیايي خاک در مناطق شاهد، پخش سیالب و هاللي. نتايج مقايسه میانگین شاخص2شکل 
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 آبگیرهای فیزيکي و شیمیايي خاک در مناطق شاهد، پخش سیالب و هاللي. نتايج مقايسه میانگین شاخص2ادامۀ شکل 

 
 ی فیزيکي و شیمیايي خاک در منطقه هاللي آبگیرهاويژگيعملکرد  .3شکل 

 
 

 ی فیزيکي و شیمیايي خاک در منطقه پخش سیالبهاويژگيعملکرد  .4شکل 
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 و پخش سیالبآبگیر هالليی شیمیايي خاک در مناطق هاويژگيی فیزيکي و مجموع عملکرد هاويژگيمجموع عملکرد  .5شکل 

 

با استفاده از تجزیة همبستگی پیرسون رابطة هم افزایی 

ی فیزیکی و شیمیایی خاک بررسی هاویژگیو مبادله بین 

ی شیمیایی هاویژگیشد. نتایج نشان داد که شن با اغلب 

داری دارد. بیشترین ارتباط مبادله خاک رابطه مبادله و معنی

(. بیشترین  =R-99/0مشاهده شد )بین شن و سیلت 

( و سپس فسفر و  =R+87/0افزایی بین سیلت و فسفر )هم

 (.2( خاک مشاهده شد )جدول  =R+ 72/0کربن آلی )

 

 گیرینتیجهبحث و  ◼

خاک  pHنتایج نشان داد که ذخیرۀ نزوالت تأثیری بر 

خوانی ( هم22، 9است که با نتایج برخی از محققان )نداشته

ها، مقدار سدیم خاک و مواد دارد. کیفیت رسوبات سیالب

 اسیدیتهترین فاکتورهایی هستند که بر آلی خاک از مهم

نیز در منطقة ذخیره  TNVمقدار (. 3گذارند )خاک تأثیر می

داری نداشت که منطبق با نزوالت با شاهد اختالف معنی

ش در منطقه ذخیرۀ نزوالت کاه ECاگر چه ( است. 1) نتایج

داری با منطقه شاهد مشاهده پیدا کرده بود اما اختالف معنی

نشد. قابل ذکر است که هدایت الکتریکی در منطقه ذخیره 

های سیالب و نوع خاک متغیر است. نزوالت بسته به ویژگی

موجب گچساران،  سیالبپخش نتایج بررسی نشان داد که 

. همچنین محققان (27)کاهش هدایت الکتریکی شده است 

منطقه پخش سیالب  هدایت الکتریکی درنتیجه گرفتند 

 . (32)ایالم کاهش یافته است 

  
 ی فیزيکي و شیمیايي خاکهاويژگينتايج همبستگي پیرسون بین  .2جدول 

 EC pH K P OC N TNV Ca Mg Na SAR شن سیلت رس 

EC 1 ns 07/0- ns 06/0- ns 07/0- ** 43/0- ns 10/0- ns 03/0- **42/0+ ns 03/0- *33/0 ns 26/0- ns 10/0- ns 01/0- ns007/0- 

pH  1 ns 26/0- *29/0- **42/0- *33/0- ns 21/0+ **40/0+ **52/0- ns 14/0- ns 04/0- *32/0- ns 01/0- sn13/0+ 

K   1 **69/0+ **60/0+ ns 26/0- ns 25/0- **43/0- **60/0- **46/0+ ns 21/0+ **44/0+ **55/0+ **59/0- 

P    1 **72/0+ *35/0- *32/0- **42/0- **48/0+ **51/0+ **40/0+ ns 24/0+ **87/0+ **89/0- 

OC    
 

1 ns 03/0- **40/0- ns 28/0- **53/0+ ns 21/0+ ns 12/0+ ns 43/0+ **51/0+ **55/0- 

N     1 ns 07/0+ ns 23/0+ ns 12/0- *33/0- ns 13/0- ns 17/0+ *32/0- ns 20/0- 

TNV       1 ns 26/0+ ns 26/0- ns 15/0- ns 09/0- ns 21/0- ns 18/0- ns 20/0+ 

Ca        1 **59/0- *32/0- ns 15/0- ns 16/0- *32/0- *33/0- 

Mg         1 ns 25/0+ ns 21/0- ns 17/0+ **38/0+ **39/0- 

Na          1 ns 80/0+ ns 24/0+ **52/0+ **54/0- 

SAR           1 ns 16/0+ **42/0+ **44/0- 

 -ns 06/0+ ns 03/0 1            رس

 -99/0** 1             سیلت
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نتایج این مطالعه نشان داد که درصد ذرات شن در 

ین کاهش امنطقه ذخیره نزوالت به شدت کاهش یافته است 

آبگیر ویژه در منطقة پخش سیالب نسبت به هاللیبه

گذاری های سالیانه و رسوبگیریسیل مشهودتر است.

شن در منطقه پخش  مقدارکاهش موجب حاصل از آن 

برخی محققان به نتایج ست. نسبت به منطقه شاهد شده ا

مشابهی از تغییرات بافت خاک حاصل از ذخیره نزوالت 

 بررسی دیگر که نتایج(. در حالی26، 18اند )دست یافته

بیانگر افزایش درصد شن در پخش سیالب در منطقه 

 پخش سیالب(. البته 3دروکبرآباد شهرستان سبزوار است )

شده است که منطبق سـیلت  مقدارافزایش  موجب و هاللی

که بیان کردند ذخیره  ، است( 27، 26، 19)های با بررسی

اما نزوالت سبب ارتقا درصد سیلت در منطقه شده است. 

آبگیر هاللی سیلت در منطقه قدارمشان داد که ( ن1)نتایج 

 ه بود.کاهش پیدا کرد

خاک بعد از اجرای عملیات شیمیایی های تغییر ویژگی

شده و همچنین رسوبات حمل میزانو  پخش سیالب به نوع

. (13بستگی دارد ) بالکیفیت شیمیایی آب حاصل از سی

در  Mg و Na مقدار عناصرنتایج این مطالعه نشان داد که 

، بودافزایش یافته داری طور معنیمنطقه ذخیره نزوالت به

موجود در امالح علت آن مربوط به برجای ماندن 

شناسی حوضه زمین تشکیالتاز ی انتقال یافته هاسیالب

( 25است. نتایج بدست آمده منطبق با نتایج )دست  البا

 Na+یون( نشان داد 1. اگر چه نتایج برخی محققان )است

به منطقه  نسبتآبگیر هاللیدر منطقه کاهش آشکاری 

 ،آبشویی آب باراناست و دلیل این امر را  شاهد داشته

منجر دانند که میافزایش پوشش تاجی در منطقة هاللی 

به کاهش درجه حرارت خاک و تبخیر و تعرق رطوبت از 

ایش رطوبت، امکان کاهش نمک و شوری خاک شده و با افز

 است. خاک اتفاق افتاده 

در منطقه ذخیره نزوالت نسبت به منطقة  Nمیزان 

شاهد به شدت کاهش یافته بود. همچنین در بررسی 

(. 1را در منطقه هاللی مشاهده کردند ) Nدیگری کاهش 

ها ایشان حاللیت زیاد نیتروژن در آب و جاری شدن سیالب

و درنتیجه خارج شدن نیتروژن به خارج منطقه از سرریزها 

ذخیره نزوالت و یا شستشو شدن پروفیل خاک و انتقال 

نیتروژن به اعماق را از دالیل کاهش نیتروژن در منطقه 

( نشان داد که 31ذخیره نزوالت دانستند. اگر چه نتایج )

در منطقه ذخیره نزوالت ارتقا پوشش گیاهی موجب 

 ده است. افزایش نیتروژن خاک ش

و پخش سیالب آبگیر هاللیدر هر دو منطقه  P قدارم

داری افزایش پیدا کرده بود که با نتایج برخی طور معنیبه

(. پخش سیالب تقریبا دو 6 ،18ها منطبق است )بررسی

تر بود. افزایش فسفر در ارتقا فسفر موفقآبگیر هاللیبرابر 

قال به پایین تواند به دلیل جدا شدن ذرات فسفر و انتمی

(. قابلیت حاللیت عنصر فسفر بسیار کم 14دست باشد )

های های خاک توسط کانیاست و جابجایی آن در الیه

شود از طرفی معدنی یا کلوئیدهای آلی خاک جابجا می

افزایش رطوبت در منطقه ذخیره نزوالت موجب ارتقا 

شود که قادرند های انزیمی مانند فسفاتاز میفعالیت

 (.18های معدنی را از ترکیبات آلی آزاد بسازند )فسفات

ندر منطقه هاللی و پخش  OCنتایج نشان داد که  

افزایش یافته است. محققان نشان  %50سیالب نزدیک به 

با افزایش رطوبت و بهبود پوشش آبگیر هاللیدادند که 

گیاهی در منطقه سبب افزایش موادآلی خاک شده است 

(. همچنین گزارش شده است که ذخیره نزوالت سبب 31)

این در حالی  (29، 18شود )و کیفیت زیستی می OCارتقا 

 یالبایستگاه پخش سدر برخی مناطق مانند  است که

(. 27است ) افزایش پیدا نکرده گچساران حاصلخیزی خاک

محیطی همچنین گزارش دادند که به دلیل شرایط نامناسب

و مقدار کم کربن آلی رسوبات و خارج شدن کربن به صورت 

کربن محلول، منطقه پخش سیالب نتوانسته است مقدار 

 (.  26کربن خاک را بهبود دهد )

ی فیزیکی هاویژگیافزایی و مبادله بین نتایج رابطه هم

شان داد که کاهش شن در منطقه و و شیمیایی خاک ن

داری حاصلخیزی خاک افزایش ذرات ریزدانه به طور معنی

کاهش شن و افزایش ذرات  اینرا افزایش داده است. 

 افزایش رطوبت خاک و همچنین افزایش منجر به ریزدانه

مانند وجود کلوئیدهای خاک  شده است.خاک  کلوئیدهای

ذرات دهد. ایش میرس و مواد آلی حاصلخیزی خاک را افز

توانند به علت دارا بودن بار الکتریکی منفی میرس 

های کلسیم، منیزیم، پتاسیم و یونهمچون  یهایکاتیون
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ها در صورت نیاز آمونیوم را به خود جذب کنند. این کاتیون

گیاه به راحتی از سطح ذرات کلوئیدی جدا شده و جذب 

خاک  pHو  ECو  Naافزایی بین (. هم24) شوندمی

مشاهده شد. در واقع شوری خاک و هدایت الکتریکی خاک 

در منطقه پخش سیالب  Na(. اگر چه 1اند )کامالً همبسته

خاک  اسیدیتهافزایش یافته است اما هدایت الکتریکی و 

و  OCکاهش یافته بود که این به دلیل رابطه مبادله بین 

EC  خاک است. افزایش  اسیدیتهوOC  در خاک منطقه

را خنثی کرده و بطور غیر  Naمثبت  تأثیرخیره نزوالت، ذ

را کاهش داده است. از طرفی دیگر  pHو  ECداری معنی

وجود  TNVو  pHداری بین افزایی و غیر معنیرابطه هم

یکی از دالیل  TNV( نشان داد عدم تغییر 1)  دارد. نتایج

 است. آبگیر هاللیدر منطقه  اسیدیتهعدم تغییر 

ی فیزیکی خاک هاویژگینتایج نشان داد که عملکرد 

ی شیمیایی خاک در منطقه ذخیره هاویژگینسبت به 

( نتیجه 27نزوالت بیشتر است. همچنین برخی محققان )

ی فیزیکی را بیشتر از هاویژگیگرفتند که پخش سیالب 

قرار داده است. البته این ارتقا عملکرد  تأثیرشیمیایی تحت 

آبگیر هاللیر منطقه پخش سیالب بیشتر از فیزیکی خاک د

رسوبات ریزدانه حجم زیادی بود. با توجه به اینکه هر سال 

است، در نتیجه وقوع ذرات سیلت و رس  که معموالً شامل

بافت مسلماً  ،شودمی سیالب پخشامانة وارد سسیالب 

ی فیزیکی و هاویژگیطورکلی . بهخواهد کردخاک تغییر 

ارتباط با یکدیگر هستند با تغییر شیمیایی خاک در 

ی فیزیکی، خضوصیات شیمیایی خاک نیز در هاویژگی

تغییرات آبگیر هاللیمنطقه پخش سیالب نسبت به 

بیشتری داشته است، که بیانگر عملکرد بیشتر خاک در 

( با استفاده 15منطقه پخش سیالب است. برخی محققان )

اقتصادی  شناختی، فنی، اجتماعی وهای بوماز شاخص

ذخیره نزوالت را بررسی کردند  هایروشهر یک از  کارآیی

ترین اولویت را برای البا و نتیجه گرفتند که پخش سیالب

لی، الکنتورفارو، ه ،ت در دشت جیرفت داردنزوال ٔەذخیر

شتند. رار داقهای بعدی در اولویت گتورکینست و پیتین

به عنوان یک روش کارا برای ذخیره آبگیر هاللیالبته 

نزوالت در مطالعات گذشته معرفی شده است. بطوریکه 

مختلف ذخیره نزوالت  هایروش تأثیر( در یک مطالعه 23)

بر رطوبت خاک را بررسی کردند نتایج ایشان نشان که 

تری در ارتقا مؤثرنسبت به لوزی، پیتینگ نقش آبگیر هاللی

 رطوبت خاک دارد. 

توان بیان کرد که ر اساس نتایج این مطالعه میدر کل ب

 سیالب پخش وآبگیر هاللی نزوالت ذخیره عملیات دو هر

 منطقه در ی خاکهاویژگیتغییر محسوس بیشتر  موجب

 به نسبت سیالب پخش عملیات هایتأثیر اما بودند، شده

 بوده بیشتر های خاکشدن ویژگیدر بهترآبگیر هاللی

 در شده گرفته نظر در خاکی هایشاخص به توجه با. است

بهبود عملکرد  برای سیالب پخش عملیات بررسی، این

. نظر شودمی توصیه خشکنیمه و خشک مناطق خاک در

 پخش وآبگیر هاللی هایروشبه اینکه هدف اصلی اجرای 

که در آب زیرزمینی است  هایسفره به، نفوذ آب سیالب

ته است پیشنهاد پژوهش حاضر مورد بررسی قرار نگرف

ذخیره نزوالت  هایروش شود عملکرد نفوذ آبمی

های بعدی مورد سیالب در بررسی پخش وآبگیر هاللی

های بررسی در شودمی پیشنهاد پایان بررسی قرار گیرد. در

و پوشش گیاهی با  اقتصادی، اجتماعی هایشاخص آینده،

 همه ترکیب با تا گیرند قرار بررسی مورد همدیگر

 توانبه اجتماعی و اقتصادی شناختی،بوم هایشاخص

 را مراتع احیای برای نزوالت ذخیره عملیات بهترین

    .کرد پیشنهاد
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