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اثرات پخش سیالب بر ویژگیهای خاک و خصوصیات فیزیکی مخروط
افکنه دشت ذهاب ،استان کرمانشاه
2

کاظم نصرتی ،*1زینب محمدی

-1دانشیار دانشکده علوم زمین ،دانشگاه شهید بهشتی
-2دانشجوی دکتری رشته جغرافیای طبیعی -ژئومورفولوژی ،دانشگاه شهید بهشتی
پذیرش مقاله1394/11/10 :
تأیيد نهایي مقاله1395/4/16 :
چکیده
ته نشين شدن رسوبات سيالب ورودي به سيستم پخش سيالب سبب تغييرات خصوصيات فيزیکي و شيميایي
خاک ميگردد  .سيستم پخش سيالب همچنين با کنترل آب و رسوب حوزه باالدست منجر به تغييرات
مورفومتریک مخروط افکنه ميگردد .هدف از این مطالعه ارزیابي ویژگيهاي فيزیکو شيميایي خاک و بررسي
تغييرات مکاني بخشهاي مختلف مخروطافکنه دشت ذهاب تحتتاثير سامانه پخش سيالب واقع در باالدست آن
در آبخيز دشتذهاب ميباشد .بهاین منظور ویژگيهاي فيزیکي و شيميایي در  42نمونه خاک در عرصه پخش
سيالب و شاهد اندازهگيري شد  .همچنين تغييرات مکاني مخروط افکنه قبل و بعد از احداث سامانه پخش سيالب
ارزیابي شد .مقایسه ميانگين دادهها با استفاده از آزمون واریانس نشان داد که مقادیر سدیم ،فسفر ،پتاسيم،
نيتروژن ،آهک ،pH ،هدایت الکتریکي خاک در عرصه پخش و شاهد اختالف معنيداري ندارد (  .)p<0/05نتایج
حاکي از افزایش معنيدار رس و سيلت و کاهش معنيدار ماسه در عرصه پخش سيالب نسبت به شاهد ميباشد
( .)p>0/05سامانه پخش سيالب دشت ذهاب منجر به تغييرات مکاني بخشهاي مختلف مخروطافکنه در سال-
هاي بعد از احداث آن گردیده است به طوريکه آبگيري سامانه پخش سيالب منجر به کاهش سطح فعال نسبت
به سطح غيرفعال مخروطافکنه شده است.
واژههای کلیدی :پخش سيالب ،خصوصيات فيزیکو شيميایي خاک ،مخروط افکنه ،دشت ذهاب.

* -نویسنده مسئول021-29902604 :

Email:

k_nosrati@sbu.ac.ir
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تغذیه مصنوعي آبخوانها به عنوان راهبردي اصولي
براي تقویت و توسعه منابع آبي در مناطق خشک
است .بدین جهت استقرار سيستم پخش سيالب در
باالدست سطح مخروطه افکنه یکي از مهمترین
عمليات حفاظت و اصالح خاک براي جلوگيري از
جریان سطحي ،افزایش نفوذ آب ،بهبود حاصلخيزي
و همچنين جلوگيري از بروز خسارات سيل در
منطقه پایين دست ميباشد (کدخداپور و بمان
ميرجليلي ،)1388 ،بدین ترتيب عمليات اجراي
سيستم پخش سيالب و همچنين فرآیند رسوب و
نفوذ آب در اثر آبگيري نه تنها موجب تغييرات
خصوصيات خاک ،بلکه منجر به تغييرات
ژئومورفولوژي مخروطافکنهها ميگردد .بهطور کلي،
شناخت ژئومورفولوژي مخروطافکنههاي مناطق
خشک در ارتباط با منابع آب زیرزميني ،آبياري
اراضي کشاورزي و ایجاد سکونتگاههاي انساني داراي
اهميت است (هاروي .)1997 ،با وجود شرایط
زمينشناختي و اقليمي مناسب جهت تشکيل و
تکوین مخروطه افکنهها و اهميت این لندفرم در
تأمين منابع آب و خاک در مناطق خشک مطالعات
محدودي در ایران انجام شده است (بيات و
همکاران .)1392 ،اولين تحقيقي که به طور جدي
بر روي مخروطافکنهها ایران انجام گرفت ،تحقيق
بيومونت ( ،)1972در خصوص مخروطه افکنههاي
دامنههاي جنوبي البرز بود .ثروتي ( )1371با
مطالعه دشت کاشمر ضمن بررسي ویژگي دشت
سرها ،به بررسي تحول مخروطه افکنهها و عوارض
موجود بر سطح آنها پرداخته است .در پژوهشي
دیگر گومز ویالر و گارسيا رویز ( )2005در خصوص
سطوح فعال و غير فعال مخروطهافکنهها و تاثير

مقدمه
ایران سرزميني خشک و نيمهخشک با نزوالت
آسماني بسيارکم است به طوريکه ميانگين بارندگي
ساالنه آن حدود  ۲۷۴ميليمتر ميباشد که در
مقایسه با ميانگين بارش در سطح کره زمين (حدود
 ۸۶۰ميليمتر) این مقدار بسيار کم است .هدر رفت
آب به ویژه به شکل سيالب به عنوان مشکل جدي
در برخي حوزههاي آبخيز است (واعظي و همکاران،
 .)1391کشور ما در چند سال اخير به تناوب شاهد
وقوع سيالبها و خشکساليهاي شدید در برخي
نقاط بوده است ،بطورکلي سيل هر ساله در ایران
خسارات بسيار زیادي از نظر اقتصادي و تخریب
منابع طبيعي و محيط زیست وارد مينماید
(احمدي .)1378 ،از زمانهاي گذشته تاکنون انسان
سعي داشته است تا با به کارگيري روشهاي
مختلف ،حداکثر استفاده را از این منابع بنماید .مهار
سيالب و پخش آب به وسيله عمليات مکانيکي در
سطح زمين به نحويکه بتواند در بهبود زراعت،
پوشش گياهي و تغذیه آبخوانها موثر واقع شود و
مانع هرز رفتن بيهوده آب گردد ،پخش سيالب
ناميده ميشود (برآبادي .)1391 ،پخش سيالب بر
روي اراضي درشت دانه مخروط افکنهها اثرات
متفاوتي را بر روي خاک سطحي بر جاي خواهد
گذاشت .کيفيت و کميت رسوبات حمل شده و
همچنين کيفيت شيميایي آب حاصل از سيالب ،از
جمله عوامل مهم در تغييرات ایجاد شده بر
خصوصيات فيزیکي و شيميایي خاکها ،پس از
اجراي سيستم پخش سيالب است (جوادي و
محموديميانآباد1389 ،؛ منگ و همکاران،
 .)1987مهار سيالبها و بهرهگيري از آنها جهت
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مناسبي در جهت افزایش بهرهوري این طرحها ارایه
گردد .بطورکلي هدف از این مطالعه بررسي
خصوصيات فيزیکي و شيميایي خاک و تغييرات
مکاني پخشهاي مختلف مخروط افکنه دشت ذهاب
کرمانشاه متاثر از سامانه پخش سيالب واقع در
باالدست این مخروط افکنه ميباشد.

کاربريهاي مختلف در منطقه پيرنه ایتاليا به کاهش
حدود سطوح فعال اشاره شده است .از سوي دیگر
بررسيهاي متعددي به منظور تأثير پخش سيالب
بر خصوصيات خاک صورت گرفته است .مطالعه
اسدیان ( )2001در ایستگاه پخش سيالب
کبوترآهنگ همدان در بررسي تأثير پخشسيالب بر
ویژگيهاي فيزیکي و شيميایي خاک نشان داد که
پخش سيالب تغييرات قابل مالحظهاي بر بافت
خاک داشته است .پادیاب و همکاران ( )1392به
ارزیابي اثرهاي پخشسيالب بر حاصلخيزي خاک
ایستگاه پخشسيالب گچساران پرداخته و گزارش
کردند که ميزان فسفر ،پتاسيم ،ازت ،کربنآلي دو
عرصه پخشسيالب و شاهد تفاوت معنيداري را
نشان نميدهد .ولي ميزان  pHکاهش و درصد رس
و سيلت افزایش معنيداري در عرصه پخش نسبت
به شاهد داشته است .برآبادي ( ،)1391در ارزیابي
تأثير پخشسيالب در کاهش بيابانزایي بر اساس دو
معيار پوشش گياهي و خاک شهرستان سبزوار،
افزایش شن و کاهش ميزان سيلت و رس عرصه
پخش را نسبت به عرصه شاهد گزارش کرد .ميزان
هدایت الکتریکي ،pH ،کربنات و کلر کاهش و
پتاسيم ،فسفر و بيکربنات عرصه پخش نسبت به
شاهد افزایش یافته است .ازطرفي در ميزان کلسيم و
منيزیم تغييري ایجاد نگشته است .بنابراین ميتوان
گفت که هر طرح پخش سيالب بسته به خصوصيات
آب و هوایي ،زمينشناسي و غيره منطقه ،تغييرات
متفاوتي را در عرصه پخش ایجاد خواهد کرد یعني
نتایج حاصل از انجام پروژههاي پخش سيالب در
نقاط مختلف متفاوت بوده و ضرورت دارد ميزان این
تغييرات ،روند و تأثيرات آنها در طول زمان بررسي
شده و با استفاده از بررسيهاي بعمل آمده روش

ویژگیهای منطقه مطالعاتی

منطقه مورد مطالعه ایستگاه پخش سيالب دشت
ذهاب در محدوده جغرافيایي ʹ 45° 48تا
' 45° 50طول شرقي و ' 38° 29تا '38ᵒ 33
عرض شمالي قرار گرفته است .حوزه دشت ذهاب با
مساحت  393هکتار از اراضي حاصلخيز منطقه بوده
که از لحاظ اقليمي از متوسط بارندگي بيش از 500
ميليمتر در سال برخوردار است .منطقه از پتانسيل
سيلخيزي باالیي برخوردار ميباشد ،حوزه دشت
ذهاب برون مرزي بوده که هرزآب آن از طریق
زهکش اصلي رودخانه جگيران وارد الوند شده و به
کشور عراق ميریزد .حوزه دشت ذهاب در 20
کيلومتري شمال شهرستان سرپل ذهاب در استان
کرمانشاه واقع شده است .سيستم پخش سيالب
دشت ذهاب در سال  1384در پایين دست این
حوزه احداث گشته است .با توجه به بازدید ميداني
از منطقه ،این حوزه از پتانسيل سيل خيزي باالیي
برخوردار ميباشد ،از نکات قابل توجه ،استقرار این
سيستم در باالدست شهرک دامپروري و اراضي
مستعد کشاورزي ميباشد .این سامانه شامل  9نوار
تغذیه ميباشد که به طور ميانگين ( 18تا  )20بار
آبگيري شده است (شکل  .)1وضعيت خاک و اراضي
منطقه بدليل بافت سبک و متوسط از نفوذپذیري
باالیي برخوردار ميباشد .که این شرایط اجراي
پخش سيالب را فراهم نموده است.
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شکل  :1موقعيت منطقه مورد مطالعه حوزه آبخيز دشت ذهاب

خاک بود ،انتخاب گردید .پراکنش نقاط نمونهبرداري
به نحوي مشخص گردید که نمایانگر منطقه مورد
مطالعه از دیدگاه پخش سيالب باشد .به منظور
مقایسه تغييرات خصوصيات فيزیکو شيميایي خاک
در منطقه پخش سيالب با منطقه بدون پخش
سيالب از منطقه شاهد نيز نمونهبرداري صورت
گرفت .در اطراف منطقه خارج از پخش سيالب در 6
نقطه از عمق  0تا 20سانتيمتري خاک نمونه-
برداري شد (شکل  .)2همچنين سعي شد نمونه-
برداري از نقاطي که داراي تجانس از نظر تيپ خاک
و زمينشناختي با منطقه پخش سيالب دارند،
صورت پذیرد .همچنين به منظور اندازهگيري وزن

مواد و روشها
نمونهبرداری :جهت بررسي تغييرات خصوصيات
فيزیکو شيميایي خاک ،نمونهبرداري به صورت طرح
بلوکهاي تصادفي انجام شد .با توجه به اینکه آب
ابتدا از باالدست وارد نوارهاي تغذیه ميشود 9 ،نوار
پخش سيالب متوالي منطقه به سه بخش باالیي،
مياني و پایيني تقسيم گردید و نمونهبرداري در 36
نقطه به روش کامال تصادفي از عمق  0تا 20
سانتيمتري خاک انجام شد (شکل  .)2به گونهاي
که محل دقيق نمونه برداري در حد فاصل دو پشته
متوالي هر نوار که داراي شرایط متوسطي از نظر
رسوبگذاري بار معلق سيالبها و تغييرات سطحي
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مخصوص ظاهري نمونه برداري با استفاده از استوانه
فلزي با حجم مشخص انجام گردید.
مورفومتری مخروطهافکنه :براي آشکارسازي تأثير
سامانه پخشسيالب بر تغييرات مکاني بخشهاي
مختلف مخروطهافکنه (شامل بستر رودخانه یا
خشکهرود ،بخش فعال و بخش غيرفعال) در سال-
هاي قبل و بعد از احداث سامانه پخش سيالب ،از
عکس هوایي  1/55000سال  1334سازمان
جغرافيایي نيروهاي مسلح استفاده شد ،عکسهوایي
با دقت  DPI 200اسکن ،و سپس ژئورفرنس
گردید ،براي تفسير و جداسازي بخشهاي مختلف
هر یک از سطوح مخروط افکنه (بستر رودخانه یا
خشکه رود ،بخش فعال و بخش غير فعال) از تفسير
بصري مبتني بر تن ،رنگ و تراکم آبراهه بهرهگيري
شد ،و مساحت هر سطح به متر مربع بدست آمد.
همچنين تصویر ماهوارهاي لندستETM1380 ،
که از پایگاه  USGSدانلود شد را با استفاده از نرم-
2
افزار  ENVIدر سه باند چهار ،سه و یک ترکيب
شد ،سپس محدوده مورد مطالعه را به روش برش
نامنظم 3جدا و با توجه به خصوصيات طيفي متفاوت
پدیدههاي مختلف در سطح زمين در هر طول موج،
سطوح مختلف مخروطهافکنه بر اساس رنگ (طيف
نوري) و تفسير بصري متن تصویرماهوارهاي از
یکدیگر تفکيک و مساحت هر یک در محيط GIS
محاسبه شد ،در نهایت محدوده منطقه مورد مطالعه
با استفاده از نرمافزار گوگل ارث مربوط به سال
 1392تعيين و برش داده شد ،و هر یک از سطوح
مخروط افکنه با توجه به کاربري اراضي ،شکل و
بافت آن به وضوح مشخص و تفکيک گردید و سپس
مساحت هر یک در محيط  GISمحاسبه شد.
2- Composite
3- ROI
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شکل  :2نقشه شماتيک محلهاي نمونهبرداري رسوب حوضه آبخيز عرصه پخش سيالب دشت ذهاب

مقادیر خصوصيات فيزیکو شيميایي خاک در عرصه
پخش سيالب و منطقه شاهد ،از تحليل واریانس
یکطرفه استفاده شد .در نهایت دادهها با آزمون
تحليل واریانس با روش  Tukey-HSDتحليل شدند.
جهت مقایسه از آماره  Post-hocاستفاده شد .آناليز
آماري دادهها با استفاده از نرم افزار  SPSS16صورت
گرفت.

تجزیه آزمایشگاهی :براي تعيين ویژگيهاي خاک
نمونهها پس از هوا خشک شدن از الک  2ميلي-
متري عبور داده شدند .در تمامي نمونهها اندازه-
گيريهاي مربوط به سدیم و پتاسيم با روش فليم
فتومتري ،4فسفر کل با روش اسپکتروفتومتري( 5وال
برینک و همکاران ،)2003 ،نيتروژن کل به روش
کجلدال (رادرفورد و همکاران pH ،)2008 ،با
دستگاه  pHمتر ،هدایت الکتریکي با دستگاه EC
متر ،آهک کل خاک با روش کلسيمتري ،بافت خاک
به روش هيدرومتري انجام شد.

نتایج
تأثیر پخش سیالب بر ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی

خاک :نتایج تجزیه واریانس اثر پخش سيالب در
عرصهها بر ویژگيهاي فيزیکي و شيميایي خاک در
جدول  ۱آمده است .نتایج نشان داد که تغييرات
سدیم ،فسفر ،پتاسيم ،نيتروژن ،آهک ،pH ،هدایت-
الکتریکي خاک در عرصه پخش و شاهد اختالف
معنيداري ندارد (  .)p<0/05از طرفي نتایج نشان-
دهنده افزایش معنيدار رس و سيلت و کاهش

تحلیل دادهها

در این تحقيق براي تحليل و مقایسه دادهها ،ابتدا
نرمال بودن دادههاي مربوط به ویژگيهاي خاک با
آزمون کولوموگراف -اسميرنوف و همگني واریانسها
با آزمون ليون بررسي شد .به منظور بررسي تفاوت
4- Flame Photometry
5- Spectrophotometry
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پخش سيالب ميباشد .مطالعه قضاوي و همکاران
( ،)2010سليماني و همکاران ( )2007در پخش
سيالب موسيان ایالم نيز بيانگر افزایش ماسه عرصه
پخش سيالب نسبت به شاهد بوده است .مقدار رس
و سيلت در عرصههاي پخش سيالب نسبت به عرصه
شاهد به ترتيب با ميانگين  10/94و  6/64درصد
بيشتر بود (شکل  .)4مطالعات واعظي و همکاران
( )1391در پخش سيالب قرهچریان زنجان ،پادیاب
و همکاران ( )1392در پخش سيالب گچساران،
سررشتهداري و کيدمور ( )2005پخش سيالب
آبباریک بم با نتایج پژوهش حاضر مطابقت دارد.
شکل  ، 3نمایي از رسوب کف کانال پخش سيالب را
نشان ميدهد.

معنيدار ماسه در عرصه پخش سيالب نسبت به
شاهد ميباشد ( .)p>0/05جدول  ۲تغييرات
ویژگيهاي خاک در عرصههاي پخش سيالب نسبت
به عرصه شاهد در منطقه مورد مطالعه را نشان مي-
دهد .نتایج ميانگين ویژگيهاي فيزیکي خاک
عرصههاي پخش سيالب و عرصه شاهد ،نشان داد
که کاهش درصد ماسه در خاک منطقه پخش
سيالب نسبت به شاهد در سطح  %95کامال معني-
دار است (شکل  .)4از طرف دیگر ميانگين ماسه
خاک در بخش اول و دوم پخش سيالب به ترتيب
 6/78 ،7/42درصد کمتر از بخش سوم با ميانگين
 22/33درصد است که بيانگر کمتر بودن یا عدم
آبگيري و سيل پخش شده در کانالهاي پایيندست

جدول :1نتایج تحليل واریانس دوطرفه اثر پخش سيالب در عرصهها بر ویژگيهاي فيزیکي و شيميایي خاک
ویژگیهای فیزیکو

مجموع مربعات

درجه آزادی

F

میانگین مربعات

شیمیایی
رس
سیلت
ماسه
pH
هدایت الکتریکی
سدیم
آهک
نیتروژن
پتاسیم

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

46/17
1271/54
1859/43
4/22
743/97
4/22
1237/22
1/65
13/56
0/182

23/08
635/77
929/71
2/11
371/98
2/11
618/509
0/821
6/78
0/09

* 2/5
*31/27
*46/54
1/34 ns
0/08 ns
1/34 ns
0/38ns
1/09 ns
0/62 ns
0/306 ns

فسفر

جدول :2ميانگين تغييرات ویژگيهاي خاک در عرصههاي پخش سيالب و عرصه شاهد
ویژگیهای

فیزیکیو عرصه پخش1

عرصه پخش2

شیمیایی
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پژوهشهاي دانش زمين ،سال هفتم ،شماره  ،27پایيز  ،1395صفحات 71 .................................................... 82 – 65

رس
سیلت
ماسه
pH
هدایت الکتریکی
سدیم
آهک
نیتروژن
پتاسیم
فسفر

38/98
53/71
7/42
8/04
257/5
256/6
2/0
6/5
1/61

39/05
54/26
6/78
8/01
263/2
247/05
2/08
7/41
1/67

بررسي تغييرات ویژگيهاي شيميایي خاک در
عرصههاي پخش سيالب و عرصه شاهد نشان داد
تفاوت مقدار  pHخاک در بخشها (شامل سه بخش
پخش سيالب و یک بخش شاهد) از نظر آماري
معنيدار نيست (  : F=1/34 ،p< 0/05جدول .)1
تنها بهطور متوسط مقدار  pHخاک در عمق 0-20
سانتيمتر در بخش شاهد با ميانگين  7/96کمتر از
بخشهاي پخش سيالب است (شکل  .)4از طرفي
ميتوان باال بودن ميزان آهک فعال خاک و وجود
مقدار کافي کاتيون سدیم در خاک در عرصه پخش
سيالب نسبت به شاهد ،مانع اصلي در کاهش
pHدانست .چون  pHبه طور عمده در منطقه توسط
آهک کنترل ميشود ،نوع کاربري اراضي و
توپوگرافي نتوانسته است بر ميزان  pHموثر باشد.
فخري و همکاران ( )1384در پخش سيالب
تنگستان استان بوشهر علت عدم معنيداري کاهش
 pHخاک در عرصه پخش سيالب را نسبت به عرصه
شاهد عدم تغيير معنيدار در کاتيونهاي محلول و
باال بودن مقدار آهک معادل گزارش ميکنند .مقدار
هدایت الکتریکي خاک در عمق  0-20سانتيمتر در
بخش شاهد با ميانگين  336/5ميکروزیمنس بر
سانتيمتر نسبت به بخشهاي پخش سيالب افزایش

36/61
41/38
33/22
7/98
268/6
261/11
2/06
5/91
1/5

27/27
53/16
29/01
7/96
336/5
147/22
3/77
8/5
1/26

داشت .هرچند که این افزایش از نظر آماري معنيدار
نبود (شکل  .)4پادیاب و همکاران ( )1392پخش
سيالب گچساران ،سليماني و همکاران ()2007
عرصه پخش سيالب موسيان ایالم به کاهش هدایت
الکتریکي در تيمارهاي پخش سيالب اشاره ميکنند،
لذا تغييرات هدایت الکتریکي خاک در مناطق پخش
سيالب با توجه به شرایط هر منطقه ،ویژگيهاي
خاک ،کيفيت سيالب و امالح حمل شده توسط آن
متفاوت ميباشد .از طرفي نتایج مربوط به تفاوت
مقدار سدیم خاک در بخشها (شامل سه بخش
پخش سيالب و یک بخش شاهد) از نظر آماري
معنيدار نيست ( : F=1/34 ،p< 0/05جدول  .)1اما
با توجه به (شکل  )4بر اساس آزمون  Post-hocو به
روش توکي مشخص شد که ميانگين سدیم خاک در
بخش شاهد با دیگر بخشها داراي اختالف معنيدار
است اما بقيه گروهها داراي اختالف معنيدار نمي-
باشند .بهطور متوسط مقدار سدیم در عمق 0-20
سانتيمتر در بخش شاهد با ميانگين  7/11ميليگرم
بر کيلوگرم بيش از بخشهاي پخشسيالب است.
فخري و همکاران ( )1384در پخش سيالب
تنگستان بوشهر کاهش ميزان سدیم و عدم معني-
داري را در عرصه پخش سيالب نسبت به شاهد را
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دار نميباشند .با توجه به اینکه مساحت زیادي
(معادل  48درصد) از حوزه آبخيز باالدست پخش
سيالب را سازند آهکي تله زنگ تشکيل ميدهد از
طرف دیگر سيستم پخش سيالب بر روي مخروطه-
افکنه متشکل از آبرفتهاي کواترنر استقرار یافته
است ،این مسئله باعث افزایش ميزان آهک در عرصه
پخش نسبت به شاهد شده است که علت آن انحالل
آهک در حوزه باالدست و ورود به نوارهاي پخش
سيالب است هرچند که این افزایش از لحاظ آماري
معنيدار نميباشد .گودرزي و شریعتي ( )1382در
پخش سيالب استان سمنان به نتيجه مشابه رسيدند
(شکل .)3

بيان ميدارند .ميتوان بيان داشت ورود سيالب به
عرصه پخش و آبگير بودن این عرصه و شستشوي
بيشتر نمکهاي سدیم یکي از دالیل کاهش یون
سدیم در عرصه پخش سيالب نسبت به تيمار شاهد
است .پخش سيالب منجر به افزایش چشمگير مقدار
آهک در عرصههاي پخش نسبت به عرصه شاهد
شد .به طور متوسط مقدار آهک در عمق 0-20
سانتيمتر در بخش شاهد با ميانگين  1/47کيلوگرم
بر کيلوگرم کمتر از بخشهاي پخش سيالب است.
اما با توجه به (شکل  )5بر اساس آزمون Post-hoc
و به روش توکي مشخص شد که ميانگين آهک
خاک در بخش شاهد با دیگر بخشها داراي اختالف
معنيدار است اما بقيه گروهها داراي اختالف معني-

شکل :3نمونهاي از رسوب کف کانال پخش سيالب

 )5بر اساس آزمون  Post-hocمشخص شد که
ميانگين نيتروژن در بخش شاهد با دیگر بخشها
داراي اختالف معنيدار است به طور متوسط مقدار
نيتروژن خاک در بخش شاهد با ميانگين  3/77گرم
بر کيلوگرم بيش از بخشهاي پخش سيالب است.

نتایج حاصل از تحليل واریانس نشان دهنده آن
است که پخش سيالب نه تنها باعث افزایش ميزان
نيتروژن در عرصه پخش نگشته بلکه روند کاهشي
نسبت به عرصه شاهد را نشان ميدهد و این
تغييرات معنيدار نبوده است .اما با توجه به (شکل
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سطحي خاک گزارش نمودهاند (یيمر و همکاران،
 .)2006قاسمي و حيدري ( )1388نيز بيان مي-
کنند تفاوت خصوصيات خاک در سطح خاک بارزتر
از عمق خاک ميباشد.

که ميتوان علت آن را غني نبودن رواناب حاصل از
سيالب وارده به کانالهاي پخش سيالب و برداشتن
خاک سطحي به منظور عمليات خاکبرداري بيان
داشت .محققان متعددي ذخيره  40تا  50درصد
کربن آلي و نيتروژن موجود در خاک را در افقهاي

66

اثرات پخش سيالب بر ویژگيهاي خاک و خصوصيات فيزیکي مخروط...........................................................................
74

شکل  :4نمودار الف :ميزان رس ،ب :ميزان سيلت ،ج :ميزان ماسه ،د :ميزان  ،pHه :ميزان هدایت الکتریکي ،و :ميزان سدیم
خاک  ±خطاي استاندارد در بخشهاي سهگانه پخشسيالب و بخش شاهد و نقاط نمونه بررداري شرده کانرالهراي پخرش-
سيالب منطقه مطالعاتي .حروف مشابه در هر حوزه نشاندهنده عدم اختالف معنيدار در سطح احتمال  0/05ميباشد.
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شکل  :5نمودار الف :ميزان آهک ،ب :فسفر ج :ميزان نيتروژن ،د :ميزان پتاسيم ،ه :ميزان فسفر خاک  ±خطاي استاندارد در
بخشهاي سهگانه پخشسيالب و بخش شاهد و نقاط نمونه برداري شده کانالهاي پخشسيالب منطقره مطالعراتي .حرروف
مشابه در هر حوزه نشاندهنده عدم اختالف معنيدار در سطح احتمال  0/05ميباشد.

خاک در عمق  0-20سانتيمتر در بخش شاهد با

الزم است به این نکته توجه شود که افزایش
نيتروژن آن هم بهطور قابل مالحظه بهدليل قابل
حل بودن و حمل توسط آب در سيستمهاي پخش
سيالب مورد انتظار نيست .بهطوريکه در هنگام
جاري شدن سيالبها ،نيتروژن از طریق سرریزها به
بيرون محدوده پخش سيالب و یا به شبکههاي
پایين دست منتقل ميشود و یا در اثر قابل شستشو
بودن در پروفيل خاک به اعماق منتقل ميگردد
(پادیاب و همکاران .)1392 ،مقدار پتاسيم در
عرصههاي پخش سيالب نسبت به عرصه شاهد
کاهش یافته است .بهطور متوسط مقدار پتاسيم

ميانگين  8/50ميليگرم برکيلوگرم ( )mg/kgبيش
از بخشهاي پخش سيالب است (شکل  .)5از طرفي
مقدار پتاسيم خاک در بخش اول کمتر از بخش دوم
عرصه پخش سيالب است .بررسي نتایج تغييرات
پتاسيم در عرصه شاهد نمایانگر روند طبيعي و مورد
انتظار تغييرات عناصر غذایي (پتاسيم) با عمق خاک
است ،بدین صورت که ميانگين عنصر پتاسيم از
سطح تا عمق کاهش ميیابد (کدخداپور و مير
جليلي )1388 ،طبق مطالعات النگ لویز و مهوز
( ،)2003پتاسيم محلول همراه رواناب حمل و
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جانشين گردیدهاند .نتایج مطالعات برنسن ()1956
در بخشي از مراتع ایاالت مونتانا نشان داد که
عمليات پخش سيالب باعث تجمع بيشتر عناصر
غذایي شامل ازت ،فسفر و پتاس در منطقه پخش
سيالب نسبت به شاهد شده است .از طرف دیگر
نادري و همکاران ( )2000در دشت گربایگان فسا،
کمالي و همکاران ( )1390در بررسي روند تغييرات
نيتروژن کل ،فسفر و پتاسيم قابل استفاده در
ایستگاههاي پخش سيالب کشور ،تفاوت معنيدار
فسفر عرصه پخش را نسبت به عرصه شاهد گزارش
کردند.
تغییرات مکانی مخروط افکنه :براي آشکارسازي تأثير
سامانه پخشسيالب بر تغييرات مکاني بخشهاي
مختلف مخروط افکنه (شامل بستر رودخانه یا
خشکرود ،بخش فعال و بخش غيرفعال) در سال-
هاي قبل و بعد از احداث سامانه پخش سيالب
 ، 1384با توجه به رنگ متن ،بافت و کاربري اراضي
عکسها محدوده هر یک از سطوح بر روي عکس-
هوایي سال  ،1334تصویر ماهوارهاي  ETM1380و
تصویر گوگل ارث سال  1392مشخص و مساحت
هر یک به متر مربع محاسبه و به درصد تبدیل
گردید (جدول  .)3تفاوت بين اعداد ذیل از یک
طرف بهدليل تغييرات محيطي ناشي از خشکساليها
در سالهاي اخير ميباشد ،از سوي دیگر احداث
سيستم پخش سيالب در باالدست حوضه آبخيز
منجربه انحراف و جذب بخش زیادي از سيالبها
حوزه شده است.

منتقل ميشود ،همچنين تحقيقات انجام شده در
زمينه آبياري سيالبي نشان ميدهد که ورودي
پتاسيم کل بعد از آبياري با استفاده از سيالبها
داراي توازن مثبت بوده و این توازن به دليل ورود
پتاسيم از طریق آب و رسوبات بهطور همزمان در هر
آبگيري ميباشد (استروسنيجدر وتسفاي،)2001 ،
لذا باید اذعان نمود که بهطور کلي پخش سيالب
منطقه مورد مطالعه تأثير معنيداري بر افزایش
پتاسيم در عرصه پخش نداشته است .با اینکه پخش
سيالب باعث افزایش مقدار فسفر در بخشهاي اول،
دوم و سوم عرصه پخش با ميانگين ،1/67 ،1/61
 1/50ميليگرم بر کيلوگرم ( ،)mg/kgنسبت به
بخش شاهد با ميانگين  1/26ميليگرم بر کيلوگرم
( )mg/kgشده است ،اما از لحاظ آماري پخش
سيالب تأثير معنيداري بر عرصه پخش نداشته است
(شکل  .)5بررسيهاي اسکيدمور و سررشته داري
( )2005روشن ساخته است که پخش سيالب باعث
تجمع بيشتر فسفر در خاک شده که با نتایج این
تحقيق در مقایسه تيمارهاي پخش با عرصه شاهد
مطابقت دارد .بيشک افزایش ميزان فسفر ،ناشي از
جداسازي و حمل مواد از باالدست حوزه و انتقال به
پایين دست است (کمالي و همکاران ،)1390 ،به-
طوريکه عمليات پخش سيالب از دو جهت باعث
افزایش فسفر خاک شده است یکي رسوباتي که
توسط سيالبها وارد شبکه پخش شده و کانالهاي
پخش سيالب رسوب نمودهاند و دیگري مقداري از
فسفر موجود در رسوبات ،در آب حل شده و پس از
نفوذ در پروفيل خاک ،بر روي مقدار رس موجود
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جدول  :3مساحت بخشهاي مختلف مخروطهافکنه دشت ذهاب
نقشه
عکس هوایي ()1334
بستر رودخانه
بخش فعال
بخش غيرفعال
تصویر ماهوارهاي
()1380
بستر رودخانه
بخش فعال
بخش غيرفعال
گوگل ارث ()1392
بستر رودخانه
بخش فعال
بخش غيرفعال

مساحت متر مربع
146928
523558
457273

315028
594080
698575

159879
300930
441904

با استناد به نقشه گوگل ارث مساحت بخش غير
فعال (با کاربري کشاورزي) نسبت به سالهاي قبل
از احداث سامانه پخش سيالب ( )1384افزایش و
مساحت بخش فعال کاهش یافته است .که به دو
علت جذب و نفوذ بخش عمدهاي از جریانات سيالب
حوزه آبخيز توسط سامانه پخش سيالب از طرف
دیگر وقوع خشکسالي در سالهاي اخير ميباشد ،در
نتيجه ميتوان بيان کرد که سامانه پخش سيالب در
کاهش جریان رودخانه و سيالبها بر سطح مخروط-
افکنه نقش مثبتي داشته است( .اشکال )8- 6
بيانگر محدوده بخشهاي مختلف مخروط افکنه در
منابع مورد استفاده است .همچنين نتایج بررسي و

درصد
13/2
46/42
40/54
19/59
36/95
43/45

17/7
33/33
48/95

آشکارسازي تغييرات مکاني مخروط افکنه تحتتأثير
سامانه پخش سيالب از طریق بررسي عکسهوایي و
تصویر ماهوارهاي سالهاي قبل از احداث سامانه
پخشسيالب و مقایسه آن با وضعيت کنوني تغييرات
مکاني مخروط افکنه از طریق تصویر گوگلارث،
بيانگر افزایش مساحت بخش غيرفعال (کاربري
کشاورزي) و کاهش مساحت بخش فعال نسبت به
سالهاي قبل از پخش سيالب ميباشد ،این نتيجه
حاکي از تأثيرگذاري پخش سيالب در نفوذ دادن و
کاهش جریان سيالب بر سطح مخروط افکنه و
خطرات ناشي از جریانات سيالبي آبخيز باالدست
ميباشد.
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شکل  :6محدوده بخشهاي مختلف مخروطافکنه حوزه آبخيز دشت ذهاب روي عکس هوایي سال 1334

شکل  :7محدوده بخشهاي مختلف مخروط افکنه حوزه آبخيز دشتذهاب بر روي تصویرماهوارهاي سال .1380
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شکل  :8محدوده بخشهاي مختلف مخروط افکنه حوزه آبخيز دشت ذهاب بر روي نقشه گوگل ارث سال1392

منطقه وابسته است .اما ميانگين سایر ویژگيهاي
شيميایي در عرصه پخش سيالب نسبت به شاهد
کاهش یافته است .از طرفي نتایج بافت خاک نشان-
دهنده افزایش معنيدار رس و سيلت و کاهش
معنيدار ماسه در عرصه پخش سيالب نسبت به
شاهد ميباشد ( ،)p>0/05به گونهاي که بافت خاک
از ماسهاي به گلي (سيلت و رس) در عرصه پخش
سيالب تغيير یافته است .ازسوي دیگر بررسيهاي
ميداني و استفاده از تصویر ماهوارهاي ،عکس هوایي
و تصاویر گوگل ارث و همچنين منابع کتابخانهاي
اطالعات ارزشمندي را براي بررسي مخروط افکنهها
یکي از پویاترین لندفرمهاي نواحي خشک فراهم
مينمایند .بر اساس نتایج بدست آمده ميتوان بيان
کرد ،عالوه بر تغييرات اقليمي و حرکات تکتونيکي،
اثر فعاليتهاي انساني نظيرعمليات آبخوانداري
(سامانه پخش سيالب) بر تغيير و تحول مخروطه-
افکنهها تاثيرگذار است .شواهد موجود تاثير این
عامل را به خوبي نشان ميدهند اما براي اثبات تاثير

نتیجه گیری
پخش سيالب بر روي اراضي درشت دانه (مخروط
افکنهها) اثرات متفاوتي را بر روي خاک سطحي بر
جاي خواهد گذاشت .کيفيت و کميت رسوبات حمل
شده از جمله عوامل مهم در تغييرات ایجاد شده بر
خصوصيات فيزیکي و شيميایي خاکها ،پس از
اجراي سيستم پخش سيالب است .معموالً از
سيستمهاي پخش سيالب انتظار ميرود که موجب
بهبود شرایط خاک عرصه پخش از نظر فيزیکي و
شيميایي گردند ،به عنوان مثال ،عقيده بر این است
که پخش سيالب ميتواند ویژگيهاي
فيزیکوشيميایي و حاصلخيزي خاک را به نحو
مطلوبي افزایش دهد ،ولي نتایج این تحقيق نشان
داد که تأثير پخش سيالب بر ویژگيهاي شيميایي و
افزایش حاصلخيزي خاک مطلق نيست؛ بهطوريکه
ميزان تأثيرگذاري آن کامال به شرایط مختلف
هيدرولوژیکي ،خاکشناسي ،زمينشناسي و غيره هر
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دقيق این عامل نياز به مطالعه بيشتري ميباشد.
شایان ذکر این که در حال حاضر با توجه به تغيير
الگوي کانالهاي گيسویي بر اثر سيستم پخش
سيالب و همچنين کنترل آب و رسوب ورودي در
سطح مخروطافکنه ،عامل انساني (احداث پخش

سيالب در راس مخروطافکنه) به عنوان یک عامل
مهم در تغيير و تحول مخروطافکنه محسوب مي-
شود و این عامل به شدت سطوح فعال و غير فعال را
است.
نموده
تغيير
دستخوش
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