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 چکیده

های خاک سطحي و پوشش گیاهي شبکه پخش سیالب و  هدف از این پژوهش، بررسي تغییرات برخي از ویژگي

این . برای انجام استواقع در منطقه هامون سیستان  خواجه کوهمقایسه آن با منطقه شاهد در ایستگاه پخش سیالب 

ها  برداری عنوان منطقه شاهد در نظر گرفته شد. نمونه عنوان منطقه پخش سیالب و دو عرصه به چهار عرصه به پژوهش،

متری در هر قطعه  199سیستماتیک صورت گرفت. بدین منظور، سه ترانسکت –در داخل شش قطعه به روش تصادفي

گیاهي مستقر شد. درصد تاج پوشش  مربعي با توجه به پراکنش پوشش متر یکپالت  19و بر روی هر ترانسکت 

عنوان تولید  گذاری و با استفاده از روش قطع و توزین رشد سال جاری گیاهان بهگیاهي و میزان تراکم با روش پالت

برداری در طول گیری شد. همچنین، برای ارزیابي خصوصیات خاک منطقه پخش سیالب و شاهد، نمونه گیاهي اندازه

هدایت  عواملاز خاک لخت( انجام و  نقطه سه ای و  در زیراشکوب بوته نقطه سه طه )هر ترانسکت و در شش نق

خاک از آزمون  عواملمنظور مقایسه  گیری شد. به الکتریکي، اسیدیته، درصد ازت خاک و درصد مواد آلي اندازه

ها نیز استفاده شد. نرمال بودن داده SPSSافزار  غیر جفتي با نرم tپوشش گیاهي از آزمون  عواملو برای  1×1فاکتوریل 

 که پخش سیالب بر دادها نشان  تحلیل داده و  نتایج حاصل از تجزیه. شدکلوموگوروف بررسي با استفاده از آزمون 

داری دارد، ولي بین  درصد تأثیر معني یکدرصد و میزان تولید در سطح  پنجافزایش درصد پوشش تاجي در سطح 

داری به لحاظ آماری وجود ندارد. نتایج بررسي خصوصیات خاک  تراکم عرصه پخش سیالب و عرصه شاهد تفاوت معني

دار درصد ازت خاک و درصد مواد آلي و کاهش اسیدیته و هدایت که پخش سیالب باعث افزایش معني دادنشان 

مقدار ماده آلي، ازت و اسیدیته خاک لخت نسبت به خاک زیر بوته  ، ده است. همچنیندرصد شپنج الکتریکي در سطح 

تری قرار دارد. ولي هدایت الکتریکي خاک زیر بوته بیشتر از خاک در هر دو تیمار شاهد و پخش سیالب در سطح پایین

 . استلخت در هر دو تیمار 
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العاده در زندگي و  مایع حیات که اهمیتي فوق

راحتي از دسترس خارج  ها بشری دارد به فعالیت

مکعب آب قابل  یلیارد مترم 199شود. از مجموع  مي

مکعب آب  میلیارد متر 55در ایران، فقط  استحصال

شود  شده و مابقي از دسترس خارج مي مصرف

(Alizadeh، 1999 مدیریت صحیح منابع آب از .)

ترین های پخش سیالب یکي از مهمطریق ایجاد شبکه

آبي  هایي است که از طریق آن آثار منفي کمروش

های آب  که تغذیه سفرهبر آن  عالوهآید و کاهش مي

بر خصوصیات خاک منطقه  ،زیرزمیني را به همراه دارد

گذارد. پخش  سزایي مي هو پوشش گیاهي نیز تأثیر ب

ها از  موجب آن سیالب  سیالب مهارتي است که به

مسیر متعارف یک آبراهه مسیل و یا خشکه رود 

وسیله  شده و در سطح اراضي مجاور به  منحرف

که بتواند در   نحوی شود. به لیات مکانیکي پخش ميعم

شود  ها مؤثر واقع آبخوانبهبود پوشش گیاهي و تغذیه 

(. پخش Kowsar، 1331) شودو مانع هدر رفتن آب 

منظور اصالح خاک و ایجاد تغییرات کمي و  سیالب به

کیفي پوشش گیاهي در غالب مراتع خشک و 

 شود. خشک انجام مي نیمه

 Funseca (1999 گزارش کرد که رسوبات )

حاصل از رواناب در منطقه پخش سیالب، شاخص 

خیزی باالیي داشته و نیتروژن، فسفر و پتاسیم  حاصل

های منطقه داشته  بیشتری نسبت به میانگین خاک

( در 1995همکاران ) و Sokoutiهای  است. بررسي

عرصه پخش سیالب پلدشت آذربایجان غربي نشان داد 

بن آلي و ازت در طول عرصه مقدار کر که در خاک

برابر نسبت به سال  95/9و  13/1ترتیب  چهار سال به

 یافته است.  اول افزایش

 Bayat Movahhed (1995 )سیالبپخش ثیر تأ 

 منطقهکمي و کیفي پوشش گیاهي در  تغییرات بر

نتایج  است.ده کرسهرین قره چریان زنجان را مطالعه 

درصد  11حاکي از افزایش تولید گیاهي به میزان 

پخش  عرصهتنوع پوشش گیاهي در  ،. همچنینستا

  .نسبت به شاهد بسیار چشمگیر بوده است سیالب

Froozeh  وMirzaali (1992 ضمن مطالعه )

ترسیب کربن پوشش گیاهي و خاک سطحي مراتع 

آلي کربن ان زمیکه  نددیگربایگان به این نتیجه رس

یافته و   خاک در مراتع منطقه پخش سیالب افزایش

بین خاک دو مرتع آبگیری شده و شاهد اختالف 

 شود.  داری در سطح پنج درصد مشاهده مي معني

Kamali ( در مطالعه1911و همکاران )  ای به

بررسي تأثیر پخش سیالب بر روند تغییرات 

ایستگاه پخش سیالب  19خیزی خاک در  حاصل

که  کردندسراسر کشور پرداختند و گزارش  منتخب در

افزایش درصد ماده آلي، نیتروژن کل، فسفر و پتاسیم 

استفاده در سطح پنج درصد در منطقه تحت   قابل

خیزی و  منجر به حاصل ،دار بوده تأثیر سیالب معني

تحول در خصوصیات فیزیکي و شیمیایي خاک شده و 

  باعث بهبود پوشش گیاهي شده است.
Eisazade بررسي به (1911) همکاران و 

 ایستگاه در بند سه در خاک خصوصیات شیمیایي

 نتیجه این به و پرداختند سیالب پلدشت پخش

 از بسیاری ،بند سه این مقایسه بین در که رسیدند

EC ،Naنظیر پارامترها
+
 ،Mg

2+
 ، Ca

2+
SO4 و 

 در -2

 اختالف SAR که يحال دریافت  افزایش اول بند

( 2014و همکاران ) Abbasi .است نداشته داری يمعن

 و فیزیکي خصوصیات را بر سیالب پخش اثرات

 فارس استان در آبخیز جونگان حوزه خاک شیمیایي

 پخش تأثیر که نتیجه رسیدند این به و کردند بررسي

 از بیشتر فیزیکي خاک خصوصیات بر سیالب

 عالوه که  طوری به .است بوده آن شیمیایي های ویژگي

 لحاظ از خاک شده، ساختمان بهبود باعث کهاین بر

 و معدني آلي مواد میزان نیز شیمیایي خصوصیات

 گیر نبوده چشم این تغییرات ولي یافته  افزایش خاک

  است.

Mirjalili ( ضمن بررسي اثرات 2016) و همکاران

پخش سیالب بر خصوصیات خاک و درصد پوشش 

 سیالب پخش که اثراتگیاهي به این نتیجه رسیدند 

 14 تا چهار عمق(سطحي  خاک شوری کاهش در

 مناطق مراتع پوشش گیاهي افزایش و )مترسانتي

 که ، چراستا مدت کوتاه یک اثر خشک نیمه و خشک

 و سیالب از زیادی حجم ورود ها عرصه این در

 سبب زمان مرور به تواند مي ریزدانه نشست مواد ته

 شود. سیالب پخش منطقه کارایي کاهش

دهد نشان مي شده  انجاممطالعات  بیشتربررسي 

پخش  هایعرصه در آن پخش و سیل که کنترل

 کند،مي جلوگیری سیالب خسارت از تنها نه سیالب



 119/  ستانیکوه خواجه س البیشبکه پخش س يو خاک سطح ياهیپوشش گ راتییبر تغ البیپخش س ریتأث

 یافته فرسایش خاک اصلي عناصر نشستزمینه ته بلکه

 به منجر و آوردمي فراهم آبرفتي هایعرصه در را

 و فیزیکي خصوصیات در تحول و خیزی حاصل

 و افزایش به منجر نهایت درو  شده خاک شیمیایي

  .شودمي گیاهي پوشش بهبود

که رودخانه در منطقه سیستان با توجه به این

آلودگي  هیرمند یک رودخانه سیالبي بوده و دارای گل

آب رودخانه وارد شبکه  نهایت درباالیي است که 

پخش سیالب کوه خواجه واقع در منطقه هامون 

بنابراین مشخص شدن اثراتي که  ،شودسیستان مي

-این آب بر روی پوشش گیاهي و خاک منطقه مي

ضروری است تا  هدایت آب رودخانه هیرمند  ،گذارد

و از منابع آب  شده  ساماندهيبرای مناطق مختلف 

 ،پژوهش. هدف از این شود رودخانه استفاده بهینه

های بررسي تأثیر عملیات پخش سیالب بر ویژگي

کمي پوشش گیاهي و برخي خصوصیات شیمیایي 

 خواجه کوهخاک سطحي ایستگاه پخش سیالب 

 .استسیستان 

 

 ها مواد و روش

مطالعه در  مورد محدودهپژوهش:  منطقه مورد

کیلومتری  91منطقه هامون سیستان در فاصله 

 92´ 99´´ زابل و در محدوده جغرافیایيشهرستان 

 99˚ 53´ 5´´و طول شرقي  21˚ 51´ 52´´تا   21˚

 ،1شکل  عرض شمالي قرار دارد. 91˚ 1´ 19´´تا 

مطالعه را نشان  موقعیت جغرافیایي منطقه مورد

بندی دومارتن با  دهد. اقلیم منطقه طبق تقسیم مي

. ستاجزء مناطق فرا خشک  3/1شاخص خشکي 

متر، متوسط  میلي 15/21متوسط بارندگي ساالنه 

گراد و میانگین رطوبت  درجه سانتي 11دمای ساالنه 

 یادمنطقه  ،شناسي نظر زمین . ازستادرصد  91ساالنه 

خاش است که سازندهای -از زون نهبندان شده

 شود.  شناسي از پرکامبرین تا کوارتز را شامل مي زمین

 

 
 موقعیت جغرافیایي منطقه هامون سیستان -1شکل 

 

های  عرصه مطالعاتي شامل اراضي پست، دشت

های سیالبي است. محدوده پخش  آبرفتي و دشت

سیالب دارای بافت خاک متوسط و نفوذپذیری 

فصول بارندگي با توجه با سیالبي . در استمتوسط 

های ساله رودخانه هیرمند که از کوه شدن هر

آب این  ،گیردهندوکش در افغانستان سر منشأ مي

رودخانه در مواقع سیالبي وارد ایستگاه پخش سیالب 

 شود. مطالعه مي مورد

های مشخصات کمي و کیفي سیالب ،1جدول 

-که مالحظه مي طور هماندهد. منطقه را نشان مي

 1935بیشترین حجم سیالب مربوط به سال  ،شود

های سیالب . بررسي خصوصیات شیمیایي نمونهاست
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های دهد که هدایت الکتریکي سیالب سالنشان مي

ولي مقدار گل  ،مختلف دارای اختالف بیشتری بوده

-آلودگي و اسیدیته، اختالف کمتری را در بین سیالب

  دهد.های مختلف نشان مي

 
 مطالعه موردهای جریان یافته در منطقه مشخصات سیالب -1 جدول

 ردیف
تاریخ وقوع 

 سیل
حجم سیل 

(m3) 

 های آب ویژگي

 هدایت الکتریکي

(Ec×106) 
 گل آلودگي

(gl-1) 
 میزان سدیم اسیدیته

 (eql-1) 
 میزان کلسیم

(eql-1) 

1 11/11/39 551159 1931 2/5 5/1 52 31 

1 11/11/35 212599 111 1/5 3/1 11 21 

9 5/1/35 151555 1555 5/1 2/1 52 53 

 

چهار عرصه  ،برای انجام پژوهش: روش پژوهش

عنوان  عنوان منطقه پخش سیالب و دو عرصه به به

ها در برداریمنطقه شاهد در نظر گرفته شد. نمونه

ها در شش  انجام و برداشت نمونه 1935اردیبهشت 

قطعه به روش تصادفي سیستماتیک صورت گرفت. 

متری در هر منطقه و  199سه ترانسکت  ،منظور بدین

مربعي با توجه  پالت یک متر 19بر روی هر ترانسکت 

مجموع در  به پراکنش پوشش گیاهي مستقر شد. در

پالت و در  119ترانسکت و  11عرصه پخش سیالب 

پالت  29عرصه عدم پخش سیالب شش ترانسکت و 

که پوشش تاجي و   طوری بررسي قرار گرفت، به مورد

چنین، با استفاده از و همگذاری  پالتتراکم با روش 

رشد سال جاری  ،ها روش قطع و توزین در تمام پالت

گیری  عنوان تولید گیاهي اندازه ها به کدام از گونه هر

یابي خصوصیات خاک منطقه پخش شد. برای ارز

برداری در طول هر ترانسکت و سیالب و شاهد، نمونه

نقطه از   متر )سه سانتي 99در شش نقطه به عمق 

 نقطه از خاک لخت( حفر  ای و سهبوتهشکوب آزیر

پروفیل و در  11شده یعني در منطقه پخش سیالب 

هدایت الکتریکي عوامل پروفیل و  92منطقه شاهد 

(EC)، اسیدیته (pH)، درصد ازت خاکTN) )  و درصد

گیری شد. هدایت الکتریکي به  اندازه (OMمواد آلي )

گیری، اسیدیته خاک با استفاده از دستگاه روش عصاره

pH به یک نسبت  متر با مخلوط خاک و آب مقطر به

، درصد ازت خاک به روش کجلدال و درصد مواد 5/1

گیری کربن آلي خاک با آلي خاک از طریق اندازه

استفاده از روش اکسیداسیون مرطوب تعیین شد. 

 1×1خاک از آزمون فاکتوریل عوامل منظور مقایسه  به

غیر جفتي با  tپوشش گیاهي از آزمون عوامل و برای 

شد. برای حصول اطمینان از   استفاده SPSSافزار  نرم

کار  هکلوموگوروف بها نیز آزمون نرمال بودن داده

         شد.   فتهگر

      

 نتایج و بحث 

نتایج : اثرات پخش سیالب بر پوشش گیاهی

های مربوط به پوشش  تحلیل داده و  حاصل از تجزیه

ها و گیاهي بعد از حصول اطمینان از نرمال بودن داده

  ارائه 1جفت نشده که در جدول  tبا استفاده از آزمون 

درصد بین  پنجشود که در سطح  مالحظه مي شده

پوشش تاجي و در سطح یک درصد بین تولید علوفه 

داری وجود  دو عرصه پخش و شاهد اختالف معني

ولي بین تراکم دو عرصه از لحاظ آماری اختالف  ،دارد

 ،9شود. با توجه به جدول  داری مشاهده نمي معني

شود که کل پوشش تاجي در عرصه  نشان داده مي

 2/99رصه شاهد درصد و در ع 11/51پخش سیالب 

که در عرصه پخش سیالب نسبت به ست ادرصد 

دهد. درصد افزایش را نشان مي 21/12شاهد 

 3/999عرصه پخش سیالب  همچنین، تولید علوفه در

کیلوگرم  93/119کیلوگرم در هکتار و در عرصه شاهد 

کیلوگرم  51/159در هکتار است که تولید به میزان 

یشتر از عرصه در هکتار در عرصه پخش سیالب ب

 .استشاهد 

با توجه به : اثرات پخش سیالب بر خاک سطحی

شود که میانگین درصد مواد آلي  مالحظه مي ،1شکل 

در منطقه آبگیری شده نسبت به منطقه  (OM)خاک 

درصد  پنجداری در سطح شاهد افزایش معني

شده در  پیداکرده است. همچنین، درصد مواد یاد

خاک لخت نسبت به خاک زیر بوته در هر دو تیمار 
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بین این دو ناحیه، اختالف  ،دارای روند نزولي بوده

شود. با  درصد مشاهده مي پنجداری در سطح  معني

شود که درصد ازت  نیز مشاهده مي 9توجه به شکل 

درصد در منطقه سیالب  پنجدار  خاک با اختالف معني

مقدار  ،داکرده و همچنیننسبت به شاهد افزایش پی

بوته در در خاک لخت نسبت به خاک زیر  (TN)ازت 

هر تیمار دارای سیر نزولي بوده و بین این دو ناحیه 

شود. بیشترین مقدار  داری مشاهده مي اختالف معني

ازت مربوط به خاک زیر بوته در منطقه پخش سیالب 

و کمترین ازت مربوط به خاک لخت منطقه شاهد 

خاک  pHبر  ،5سیالب با توجه به شکل  . پخشاست

را کاهش  آن ،درصد داشته پنجداری در سطح  اثر معني

خاک لخت نسبت به خاک زیر  pHداده است. هرچند 

اما بین این دو  ،تری قرار دارد بوته در سطح پائین

کدام از تیمارها  داری در هیچ ناحیه اختالف معني

سیالب و  شبکه پخش ECمیزان   بررسي مشاهده نشد.

دهد که بین  نشان مي ،5شاهد نیز با توجه به شکل 

خاک منطقه پخش سیالب و منطقه شاهد  ECمیزان 

و  پنج درصد وجود داردداری در سطح اختالف معني

خاک شده است.  ECپخش سیالب باعث کاهش مقدار 

بوته نسبت به خاک خاک زیر  ECمیزان  ،همچنین

بین این دو  ،لخت شبکه پخش سیالب کمتر بوده

 پنجداری در سطح اطمینان  ناحیه اختالف معني

ولي در منطقه شاهد اختالف  ،شود درصد مشاهده مي

مربوط به  ECشود. بیشترین  داری مشاهده نمي معني

هد و کمترین آن مربوط به خاک لخت در منطقه شا

  بوته منطقه پخش سیالب هست.خاک زیر 

 
 های گیاهي در عرصه پخش سیالب و شاهد جفت نشده برای مقایسه ویژگي tنتایج آزمون  -2جدول 

 های پوشش گیاهي ویژگي تیمار میانگین داری و سطح معني  tمقدار درجه آزادی

52 
*99/1  

 پخش سیالب 11/51

 درصد تاج پوشش

 شاهد 2/99

52 
**195/1  

 پخش سیالب 3/999
 تولید

 شاهد 3/119 (هکتار )کیلوگرم در 

52 39/1 ns
 

  تراکم پخش سیالب 91/1

 مربع( )پایه در متر
 شاهد 95/1

 داری عدم وجود اختالف معني nsو  95/9داری در سطح احتمال  معني **، 91/9داری در سطح احتمال  معني *

 

 های پخش سیالب و شاهد در عرصه متوسط تولید علوفه و پوشش تاجي -3جدول 

 کیلوگرم در هکتار() تولید درصد تاج پوشش
 های رویشي شکل

 پخش سیالب شاهد پخش سیالب شاهد

 ها ای بوته 12 9/15 91/11 95/15

 گندمیان چندساله 5/159 21 111/13 51/3

 ساله گندمیان یک 3/19 1/19 91/19 55/9

 ساله فورب های یک 3/99 5/3 31/5 21/1

 کل 3/999 3/119 11/51 2/99
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 (استدرصد  پنجدار در سطح  دهنده اختالف معني مشترک، نشان دار و حروف غیر دهنده عدم اختالف معني )حروف مشترک نشان

 

 
 

شده در داخل عرصه پخش   نتایج مطالعات انجام

دهد که تولید علوفه و  سیالب و عرصه شاهد نشان مي

های )گیاهان گندمیان و فورب درصد پوشش تاجي

های مرغوب با عملیات پخش  ساله و گونه علفي( یک

اند. علت افزایش را  سیالب همبستگي مثبت نشان داده

توان افزایش رطوبت و مواد غذایي خاک مطرح  مي

های  ترین محدودیت خاککه مهم  يئجا آن کرد، از

بهبود  ،ستاخشک رطوبت  مناطق خشک و نیمه

عنوان عامل اصلي  تواند به شرایط رطوبتي خاک مي

افزایش پوشش تاجي و تولید مرتع در اثر کاربرد 

 Bayat وسیله بههای پخش سیالب باشد که  سامانه

Movahhed (1995 ،)Kenneth (1995و ) Barabadi 

شده است. اما وجود   ( نیز گزارش1915و همکاران )

 زادآوری و در رطوبت در عرصه پخش سیالب روی

داری نداشته  های گیاهي اثر معني نتیجه تراکم گونه

پخش  ،Mirjalili (1911) پژوهشاست. بر طبق 

سیالب باعث پوشانده شدن و از بین رفتن برخي از 

ولي در کل باعث  ،ها شده گیاهان و کاهش تراکم آن

 برابر شده است. نهتا  چهارافزایش تولید از 
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 درصد ماده آلي خاک در شبکه پخش سیالب و منطقه شاهد -2شکل 
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 درصد ازت خاک در شبکه پخش سیالب و منطقه شاهد -3شکل 
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ها نیز میزان تولید و پوشش تاجي  بعضي از گونه

یافته است   پخش سیالب کاهشها با ایجاد عملیات  آن

تواند واکنش منفي برخي  که دلیل عدم افزایش مي

این نتیجه  .گیاهان در عرصه پخش به حضور آب باشد

 Hejcmanova ات دیگر مانندپژوهشهای برخي  یافته

ماندن  . باقيکند ميرا نیز تأیید Hejcman  (1992 )و

آب روی سطح زمین و اشباع خاک ناحیه ریشه گیاه 

برای مدت طوالني، سبب پوسیدگي و زردشدگي و 

ها شده که درنهایت به مرگ گیاهان  ریزش برگ

 حساس انجامیده است. 

دهاد کاه    نشاان ماي    نتایج تجزیه شیمیایي خااک 

میزان مواد آلي و ازت خاک در شابکه پخاش سایالب    

 یافتاه و باین دو تیماار ماورد      نسبت به شاهد  افزایش

داری در سااطح پاانج درصااد  بررسااي اخااتالف معنااي

 در هار دو تیماار ماورد    ،شاود. همچناین   مشاهده ماي 

بوته نسبت به خاک لخت دارای ماده  بررسي خاک زیر

. مقادار نیتاروژن در منااطق    سات اآلي و ازت بیشتری 

خشک رابطه بسیار نزدیکي با میزان ماده  خشک و نیمه

بارگ موجاود در    الشکاه تجزیاه    چرا ،داردآلي خاک 

افازایش ماواد آلاي، میازان ازت      بار   عالوهسطح خاک 
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 خاک در شبکه پخش سیالب و منطقه شاهد  pHمیزان -4شکل 
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بخشد. افزایش میزان کاربن آلاي    خاک را نیز بهبود مي

تواند به دالیال زیار    خاک در منطقه پخش سیالب مي

طق حمل رسوبات حاوی بقایای گیاهي از منا -1 .باشد

وص زن مخصدلیل و باالدست به شبکه پخش سیالب به

افازایش پوشاش    -1کربن آلي موجاود در خااک،     کم

نتیجه افزایش میازان الشابرگ در شابکه     گیاهي و در

افزایش درصد اشباع خاک، تعادیل   -9و  پخش سیالب

دمای آن و افزایش موجودات خااکزی. افازایش ازت و   

 وساایله بااههااای پخااش ساایالب  مااواد آلااي در عرصااه

Sokouti ( و1995و همکاااران ) Abbasi  و همکاااران

و  Froozehشااده اساات. همچنااین،   گاازارش (1915)

Mirzaali (1992و ) Froozeh  وHeshmati (1991 )

بوتاه دارای مقادار ازت و مااده     دریافتند که خاک زیر

 آلي بیشتری نسبت به خاک لخت هست. 

دهاد کاه اسایدیته     نشان مي  خاک pHهای  بررسي

داری یافته  معنيخاک در منطقه پخش سیالب کاهش 

است. افزایش مااده آلاي خااک و پاائین باودن میازان       

های سادیم،   جذب و شستشوی بیشتر نمک سدیم قابل

بودن ناحیه پخش سیالب از دالیل عمده  علت آبگیر به

کاااهش اساایدیته خاااک در منطقااه آبگیااری شااده بااا 

 EC ،رود. همچناین  عملیات پخش سیالب به شمار مي

علات شساته شادن     هخاک منطقاه پخاش سایالب با    

یافتاه    های سدیم از عرصه پخش سیالب کااهش  نمک

و همکاااران  Kamali(، 1332و همکاااران ) Raoاساات. 

بااه کاااهش ( 1912و همکاااران ) Mirjalili( و 1911)

هدایت الکتریکي در تیمارهاای پخاش سایالب اشااره     

و  Abbasi( و 1995) Sokoutiکاه   حاالي  کنناد. در  مي

( افزایش این مشخصه را در تیمارهای 1915همکاران )

به عرصه پخش  دلیل ورود سایر امالح ش سیالب بهپخ

های سدیم، گازارش   شسته شدن نمک وجود باسیالب 

تغییارات هاادایت الکتریکاي خاااک در    ،. لااذااناد  کارده 

 مناطق پخش سیالب با توجه باه شارایط هار منطقاه،    

امالح حمل شده با های خاک، کیفیت سیالب و  ویژگي

دار میزان اسایدیته   . عدم تفاوت معنيستاآن متفاوت 

بوته در هر دو تیمار پخش سایالب و   خاک لخت و زیر

دار هادایت الکتریکاي خااک دو     شاهد و تفاوت معناي 

شده در عرصه عدم پخش سایالب باا نتاایج     ناحیه یاد

Froozeh  وHeshmati (1991.مطابقت دارد ) 

 

 گیری نتیجه

و مقایسه پارامترهای پوشش  پژوهشنتایج این  

گیاهي و خاک سطحي در شبکه پخش سیالب و 

تأثیر مثبت عملیات پخش سیالب   دهنده شاهد نشان

  طوریه. بستابر احیاء مراتع و خاک سطحي منطقه 

که پخش سیالب باعث افزایش پوشش تاجي و تولید 

پخش  ،شده و همچنین مطالعه موردعلوفه در منطقه 

دار ازت خاک و درصد مواد آلي و سیالب افزایش معني

را به دنبال کاهش اسیدیته و هدایت الکتریکي خاک 

خیزی و بهبود ساختمان  که خود منجر به حاصل دارد

بوته و  خاک زیرهای شود. بررسي ویژگيخاک مي

خاک لخت در هر دو تیمار پخش سیالب و شاهد نیز 

لي، ازت و اسیدیته خاک نشان داد که مقدار ماده آ

زیربوته نسبت به خاک لخت در سطح باالتری قرار 

 آبشویي با تواند مي سو یک از دارد. عرصه پخش سیالب

 آن دنبال  به و خاک شوری باعث کاهش سطحي خاک

، دیگر سوی از و شود گیاهي منطقه پوشش افزایش

 جا بر با معلق بار حاوی از سیالب زیادی حجم ورود

خیزی خاک  مواد آلي باعث حاصل و رسوبات گذاردن

های  حل تواند یکي از راه پخش سیالب مي ،لذا شود. مي

سازی استفاده از سیالب  مناسب و کارآمد برای بهینه

خشک باشد که ضمن  ویژه در مناطق خشک و نیمه به

باعث احیاء پوشش گیاهي و  ،های سطحي مهار آب

 شود.    زدایي مي بیابان

    

 استفاده منابع مورد
1. Abbasi, P., F. Boustani and A. Sadeqi. 2014. An evaluation of the effects of flood spreading and 

artificial recharge basins on some physico-chemical characteristics of soil: A case study of Joneqan 

Basin, Fars Province, Iran. International Bulletin of Water Resources and Development, 11: 123-131 

(in Persian). 

2. Alizadeh, A. 2000. Principles of applied hydrology. Astan Quds Razavi, Mashhad, 870 pages (in 

Persian). 



 113/  ستانیکوه خواجه س البیشبکه پخش س يو خاک سطح ياهیپوشش گ راتییبر تغ البیپخش س ریتأث

3. Barabadi, H., Gh. Zehtabian, A. Tavili, A. Darasi sabzevar and H. Khosravi. 2014. Effect of flood 

spreading on quantitative changes of vegetation cover, case study: Borabad Region, Sabzevar. 

Watershed Management Science and Engineering, 8: 9-15 (in Persian). 

4. Bayat Movahhed, F. 2005. Water spreading impacts on vegetation cover and standing crop production 

in a part of Zanjan plain. Pajouhesh and Sazandegi, 67: 34-41 (in Persian). 

5. Eisazadeh, L., R. Sokouti and E. Paziea. 2012. Impacts of flood water spreading in some chemical soil 

properties. International Journal of Agronomy and Plant Production, 3: 771-774 (in Persian). 

6. Ferozeh, M. and G.H. Heshmati. 2008. Investigation the effect of floodwater spreading on some of the 

characteristics of vegetation and soil surface parameters, case study: Ghareh Bygone Plain. 

Watershed Management Researches (Pajouhesh and Sazandegi), 79: 65-72 (in Persian). 

7. Froozeh, M.R. and E. Mirzaali. 2006. The effect of enclosure on carbon sequestration in the dominant 

species and soil surface in saline range lands, a case study of Gomishan rangelands. Abstract Book 

of 8th International Conference on Development of Dry Lands. Beijing, China, 35-36 (in Persian). 

8. Funseca, R.M.F. 2003. Dam reservoir sediments from Portugal and Brazil. Proceedings of 

International Symposium of the Kanzawa University, Japan, 55-62. 

9. Hejcmanova, P. and M. Hejcman. 2006. A Canonical Correspondence Analysis (CCA) of the 

vegetation environment relationships in Sudanese savannah, Senegal, South African. Journal of 

Botany, 72: 262-256. 

10. Kamali, K., M.H. Mahdian, M. Arabkhedri, A. Charkhabi, N. Ghiasi and A. Sarreshtehdari. 2011. 

Floodwater spreading effects on soil fertility changes in floodwater spreading stations. Journal of 

Water and Soil Science, 15: 77-89 (in Persian). 

11. Kowsar, S.A. 1997. An introduction to flood mitigation and optimization of flood water utilization: 

flood irrigation, artificial recharge of ground water, small earth dams. No. 150, Ministry of Jihad-e-

Sazandegi, Technical Press, 520 pages (in Persian). 

12. Mirjalili, A., M. Tabatabaeizadeh, M. Hakimzadeh and N. Mashhadi. 2016. Investigation effect of 

floodwater spreading on vegetation and soil, case study: Floodwater spreading of Miankooh, Yazd. 

Desert Management, 7: 26-34 (in Persian). 

13. Mirjalili. A. 2012. A study of water spreading effects on quantitative and qualitative change of 

vegetation cover in range land Herat Yazd. Final report of the research project, Soil Conservation 

and Watershed Management Research Center, 212 pages (in Persian). 

14. Roa, A.S, K.C. Singh and J.R. Wight. 1996. Productivity of C. Ciliaris in relation to rainfall and 

fertilization. Journal of Range Management, 49: 143-146. 

15. Sokouti, R., M. Mahdian, A. Majidi, M. Mehdizadeh, A. Ahmadi and J. Khani. 2005. The study on 

the effect of Poldasht flood spreading scheme on the soil properties, West Azarbaijan. Pajouhesh 

and Sazandgi, 67: 42- 50 (in Persian). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://jstnar.iut.ac.ir/search.php?slc_lang=en&sid=1&auth=A.+Sarreshtehdari
http://jstnar.iut.ac.ir/article-1-1874-en.pdf


15 / Watershed Engineering and Management                                                                Volume 11, Issue 1, 2019 

DOI: 10.22092/ijwmse.2019.118437 

Studying impact of flood water spreading on changes of vegetation and 

topsoil in Koh Khajeh flood spreading station, Sistan  
 

Mohammad Reza Dahmardeh Ghaleno
*1

, Mohammad Nohtani
2
 and Sadegh Askari Dehno

3
 

1 and 2 
Assistant Professor, Faculty of Water and Soil, University of Zabol, Iran and 

3 
MSc Student, Faculty 

of Water and Soil, University of Zabol, Iran 

 

Received: 09 December 2016  Accepted: 26 February 2017 

 

Abstract 

The purpose of this research is to study the changes in some features of the topsoil and 

vegetation in the land affected by flood and comparing its results with the control area 

in Koh Khajeh flood spreading station in Hamoon area of Sistan.  For this purpose, four 

sites were considered as flood spreading areas and two sites were selected as control 

areas. Samples were taken in six sites using the random-systematic method. To this aim, 

three transects of 100 meters were established in each field and each one had 10 plots of 

one square meter regarding the dispersion of vegetation. Canopy cover percentage and 

density were calculated through use of plots and clipping and weighing was used to 

measure current year's growth as production. Also, to measure soil properties, sampling 

along each transect and in six points (three points in shrubs understory and three points 

in bare soil), and factors as EC, pH, nitrogen percentage of the soil, and organic matter 

percentage were calculated. In order to compare the results regarding soil features, we 

used 2×2 factorial tests and for the factors regarding vegetation, we used non-paired t 

test in SPSS. Data normality was assessed using Kolmogorov test. The results indicated 

that flood water spreading has a significant effect on canopy cover percentage and plant 

production respectively in probability level of five and one percent, but there is not 

significant difference between vegetation density in flooded and control areas. Results 

showed that flood has led to significant increases in soil nitrogen percent and organic 

matter as well as low acidity and EC in probability level of 5%. At the same time, 

organic matter, nitrogen and acidity are low compared to shrub understory soil in both 

treatments. However, EC in soil under shrub is higher than bare soil in both treatments. 
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