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تغییرات روند بر سیالب پخش اثرات بررسی
یزد هرات سیالب پخش ایستگاه در خاك حاصلخیزي

bb

چکیده
ایجاد تغییرات شـده منجر گردیده اسـت. آبگیري عرصۀ خاك حاصلخیزي تغییرات سـال، به 3 طی د ر هرات آبخوان سـیل گیري
نوار، شامل تیمار د ر شده گرفته فاکتورهاي بکار مورد بررسی قرار گرفته است. تکرار و 18 تیمار 3 با هرات آبخوان عرصۀ در شده
د ادهها، میانگین مقایسه است. شده انجام عمق سه در و ذوزنقه هر قطر راستاي در خاك برداري نمونه میباشد. سال و عرصه نوع
آزمایش میباشـد . مورد از پارامترهاي برخی در معنیدار تفاوت از حاکی درصد 5 و 1 سـطح خطاي در دانکن آزمون از اسـتفاده با
شاهد تیمار داد هها در پارامتر K د ر میانگین اختالف ندارد. معنا داري اختالف نوارها و شاهد تیمار د ر C.E.Cو O.C ، P، N تغییرات
C.E.C تغییرات میباشـد. دار معنا K C.E.C و ، P تغییرات ولی نبوده معناد ار بندها وO.C در N تغییرات اسـت. معناد ار نوارها و
نبوده د ار معنا اعماق مختلف N در تغییرات میباشد. معنا دار PوOC مورد Nو، Kو، در ولی مطالعه معنادار نبوده مورد سالهاي در

می باشد. معناد ار K O.Cو ،C ،E.C ،P مورد در ولی
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The investigation on flood water spreading effects on the changes of soil fertility in flood water spreading station 
Herat Yazd
By:M.A. Kadkhodapoor Member of Scientific Board of  Agricultural and Natural Resources Research Center of  Yazd 
province. Iran (Corresponding Author) Tel: 983517212414
A. Mirjalili, Member of Scientific Board of Agricultural and Natural Resources Research Center of  Yazd Province
In this study flood harvesting was studied in Herat flood spreading station during 3 years (2005-2007).Changes in soil fertility 
in flood spreading areas with 3 treatment and 18 replicates were recorded. Strip, kind of land and time (year) are studied factors. 
Trapezoid methods were used to test soil fertility in different depth (0-90cm) and Strip, kind of land and time (year). Comparing 
mean of data, using Duncan test showed significant differences in control area(c). Changes N, P, O.C, C.E.C elements in control 
area and flood spreading area was not significant but K was significant (p<0.01). A change of N, O.C elements in dams was not 
significant. But P, K, C.E.C elements was significant. A change of C.E.C elements in years was not significant and N, P, O.C 
elements was significant. A change of N in different depths was not significant but in K, P, O.C, C.E.C elements was significant. 

Key words: Herat flood spreading station, Fertilization, Ttreatments, (Strip, kind of land and year).

مقدمه
خاك سطح و اصالح حفاظت عملیات مهمترین یکی از ــیالب س پخش
و بهبود حاصلخیزي آب، ــطحی، افزایش نفوذ جریان س از براي جلوگیري
میباشد. دست پایین منطقه د ر سیل ــارات خس از بروز جلوگیري همچنین
افزایش آب ــطحی س جریان چنانچه که ــت داش توجه نکته این به باید اما
به گیاهان عمًال بلکه میگردد،  خاك ــوي شستش باعث تنها نه امر یابد این
شرایط محیطی از محیط خشک تري در در خاك آب نفوذ ــدن ش کم علت
از مراتع آن، ــداوم م ــدید تش روند و این ادامه با براین بنا ــرار می گیرند ، ق
نموده خاك اصالح سطح باید مبادرت به لذا خواهند شد. انتفاع خارج حیز
تواتر1 و توالی ثانوي مراحل قهقرا، مراحل ــرفت از پیش جلوگیري تا ضمن
سیالب پخش طرح اجراي پس از کلی طور به ایجاد کرد. ــتم اکوسیس در را
ــین نش ته علوفه، مقدار افزایش گیاهان، ــد رش افزایش می رود که انتظار
نا همواري هاي یکنواختی نتیجه در و آب توسط شده رسوبات حمل ــدن ش

گردد(9). حاصل خاك سطح
مواد این هستند. فراوانی امالح غذایی و مواد حاوي ــیالب ها همواره س
بوده باالدست حوزه آبخیز سطحی الیه ــایش فرس از حاصل معلق و محلول
ته نشست با تد ریج مواد به این ــوند. میش حمل مختلف ــاءهاي منش که از

بهبود  و ــالح اص باعث موارد اکثر در ــان زم مرور به و ــوبات رس ــت انباش و
پژوهش هاي ــی بررس ــوند. میش ــیالب س پهنههاي پخش در خاك خواص
خاك حاصلخیزي خواص از برخی کیفیت بهبود دهند ه ــان نش ــده ش انجام
و شدن بافت متعادلتر شامل وضعیت این میباشد. سیالب گسترش اثر د ر
افزایش خاك، شیمیائی و فیزیـکی وضعیت اصالح رطوبتی خاك، شرایط
به وضعیت قبل ــبت نس خاك حاصلخیزي افزایش نتیجه و در عناصر برخی
رشد گیاهان براي مناسب شرایط ایجاد و ــیالب س پخش اجراي عملیات از
از مناطق این اند از چشم تغییر نتیجه در و شده ــته کاش نهالهاي مرتعی و

اکولوژیکی میباشد(10). لحاظ
خراسان افزایش استان سیالب پخش در (1384) خدري عرب و کمالی
به وضعیت قبل ــبت نس خاك حاصلخیزي افزایش نتیجه و در عناصر برخی

توسط شده ــاهده مش جمله تغییرات را از ــیالب س پخش اجراي عملیات از
همچنین اظهار داشتند که بررسی کردند. تحقیقات گذشته ذکر محققین در
شیمیایی و فیزیکی از خواص برخی کیفیت دهنده بهبود ــان نش پژوهشها
شدن متعادلتر شامل وضعیت این میباشد ، سیالب گسترش اثر در خاك
ــیمیایی خاك، ش و اصالح وضعیت فیزیکی خاك،  رطوبتی ــرایط ش بافت و
ــرایط ش ایجاد خاك و حاصلخیزي افزایش نتیجه د ر عناصر و برخی افزایش
تغییر نتیجه در و شده کاشته نهالهاي و مرتعی گیاهان رشد براي مناسب

است. لحاظ اکولوژیکی از این مناطق انداز چشم
آذربایجان پلدشت سیالب پخش عرصه در (1383) ــکوئی اس ــکوتی س
چهار در طول ازت و آلی ــن کرب مقدار عرصه خاك در د اد که ــان غربی نش
است. یافته افزایش اول سال به ــبت نس 0/34 برابر و 1/29 ترتیب به ــال س
ــه نوار س در خاك مطالعه تغییرات ویژگیهاي ضمن (8) ــفیعی ش و مالئی
نتیجه این به گچساران، آبد االن ــت دش سیالب پخش شبکه ــامانه س اولیه
پخش پهنه خاك عناصر موجود در مواد و ــیاري از بس که میزان ــیدند رس
هاي عمق ــفر در فس و کربن آلی ــادل کاتیونی، تب مانند ظرفیت ــیالب س
داراي تفاوت یکدیگر با متري در مقایسه سانتی 30-45 و 15-30 ،0-15
در حاصله ــرات تغیی طوري که به بودند، درصد 5 و 1 ــطح س در ــی دار معن
30 تا و 30 تا 15 هاي عمق ــه با مقایس در ــانتی متري س صفر تا 15 عمق

بود . بیشتر متري سانتی 45
ــان نش مونتانا مراتع ایالت ــی از بخش در (9) Branson مطالعات نتایج
ازت، شامل غذایی عناصر بیشتر تجمع باعث سیالب پخش عملیات داد که
است. شاهد شده به عرصه ــبت پخش سیالب نس منطقه و پتاس در ــفر فس
رواناب طریق از را ــفر فس انتقال (10) همکاران Dougherty و تحقیقی در
که کردند (16) گزارش Sharply و McDowell همچنین کرده اند،  گزارش

هستند. فسفر از غنی رواناب از ناشی رسوبات
همراه سیل، از ناشی سیلتهاي طرف یک از (12) Hawker عقید ه به
موجب ــت، باال دس در ــایش فرس دیگر طرف از ــتند و هس غذائی مواد ــا ب
عناصر و مواد انتقال ــازي و جداس ــود. میش خاك کاهش باروري و تخریب
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طبق شد. گزارش (13) همکاران و Jordan توسط رسوبات، طریق از غذایی
همراه و نیترات محلول ــیم پتاس ،(14) Mehuys و Lang Lois ــات تحقیق
(15) Soto Gonzalez و Lopez-Periago ــدند. ش منتقل و ــل حم رواناب
حوزه یک د ر ــطحی س جریانات ــیله به وس خاك ذرات انتقال مطالعه ضمن
از ــطحی س خاك پایداري و توزیع اندازهاي ذرات که کردند گزارش آبخیز،
همکاران (11) و Funseca انتقال یافته بودند . مواد کیفیت در ــل موثر عوام
باالیی ــاخص حاصلخیزي2 رواناب، ش از ــوبات حاصل رس که کردند گزارش
میانگین خاكهاي به نسبت ــتري بیش پتاسیم و نیتروژن، فسفر و ــته داش
رسوبات CEC ،رس ذرات افزایش با همچنین داشت. مورد آزمایش منطقه

شد. از خاك محل بیشتر

تحقیق این اهداف
سیالب از اقتصادي برداري بهره و مدیریت - 1

زیر زمینی آب کم هزینه سفره هاي و موقع تزریق به - 2

ها و روش مواد
مورد مطالعه ویژگیهاي منطقه موقعیت و

اقلیم و هواشناسی
مختصات ــا ب و مربع ــر 1400 کیلومت ــعت وس هرات با ــز آبخی ــوزه ح
ــرقی ش طول و 38 د قیقه درجه 58 تا ــه د قیق 21 و درجه ــی54 جغرافیای

فاصله  ــمالی در ش دقیقه عرض 12 و درجه تا 30 دقیقه 47 و درجه 29 و
غربیشهر جنوب کیلومتري در فاصله 5 یزد و شهر جنوب کیلومتري 255
میباشد. جداول1و2 میلی متر متوسط بارندگی برابر 200 قرار دارد. هرات

میدهد(10). را نشان سیالبها و هرات حوزه خصوصیات

حوزه مراتع گیاهی پوشش
ناحیه ــی جزء رویش نواحی نظر از مطالعه مورد منطقه گیاهی ــش پوش
ــتنیهاي کلی رس ــیماي س و میگردد ــوب محس تورانی و ــی ایران رویش
د ارد. ــت مطابق مزبور ــی ــکیالت گیاهی منطقه رویش تش آن با ــود در موج
اراضی کوهستانی و دشتی مناطق شامل منطقه ــگاههاي عمده مراتع رویش
نیمه ــتپی و اس هاي رویش آن را ــاحت مس ــیعی از ــطح وس که س ــت اس
د رمنه جامعه از عمدتاً منطقه این گیاهی جوامع مید هد. ــکیل تش ــتپی اس

غالب گونه و یافته ــترش وسیعی گس ــطح س د ر ــکیل یافته که تش قیچ زار -
توسط که ــد Zygophyllum میباش atriplicodes Artemisia و aucheri آن
،(Astragallus sp.)گون ، (Convolvolus .sp)پیچک نظیر ــري د یگ گیاهان
و... (Acanthophyllum sp.)ــک و چوب (Stipagrostis plumosa)ــب یال اس
مطالعه پوشش حوزه مورد ومسیلهاي در مسیرآبراههها ــود . میش همراهی

میشود. دیده متراکمتر و انبوهتر بصورت
دارند د رختچهاي مهمی رویش و د رختی مراتع حوزه گونههاي سطح در
این منطقه رویشی زاگرس بوده که به برخی از آنها عناصر گیاهی فلور که
Pistacia)بنه د رخت شامل از گیاهان مزبور برخی است. نموده نفوذ منطقه
Acer)کیکم  ،(Amygdalus arabica)کوهی بادام درختچههاي  ،(atlantica

میباشد. (Amygdalus lycioides)تنگرس ،(monspessulanum

تحقیق روش
ــایت پنجم س در خاك حاصلخیزي ــر ب ــیالب پخش س ــی اثرات بررس

پذیرفت. انجام دلیل این به پنجم سایت انتخاب شد ه انجام هرات آبخوان
پنجم سایت در عرصه کلی وضعیت 82 سال در عرصه انتخاب زمان در
حفاظت تحقیقات مرکز ــان کارشناس هماهنگی و حضور با و ــر بود طبیعیت

شد. اقدام بندي عرصه بلوك و انتخاب به آبخیزداري نسبت و خاك
انتخاب  پژوهش عنوان عرصه به آبخوان پنجم 4 سایت و 3 ، 2  نوارهاي

گردید.
میباشد. ــال س و عرصه نوع نوار، ــامل ــده ش گرفته ش بکار فاکتورهاي
،(d)سیالب پخش عرصه و (c) عرصه شاهد شامل عرصه نوع فاکتور ــطوح س
است. 1،2و3 سالهاي شامل ــال س فاکتور و 4 و 3 ،2 نوارهاي ــامل نوار ش
ــیم تقس ذوزنقه 3 به نوار هر که 2، 3 و4 نوارهاي داخل در آزمایش تکرار
ــتاي در راس آنالیز جهت خاك برداري نمونه انجام گرفت. بود انجام ــد ه ش
عرصه در و 18 هر نوار در ــات آزمایش تکرار گرفت. ذوزنقه انجام ــاي قطره
که بود عدد 3 ذوزنقه قطر هر از شده برداشت نمونههاي بود . عدد ــاهد4 ش
ارسال آزمایشگاه به آنالیز جهت و شد مخلوط یکدیگر با مشابه عمقهاي در
و تعداد ــدد ع ــال 6 یکس د ر عمق هر نوار یک لذا تعداد نمونههاي ــد. گردی
از شده برد اشت خاك 18 عدد بود. نمونههاي عمق 3 در نوار هر نمونههاي
بسته گانه، سه عمقهاي شدن که با لحاظ عدد 4 نوار هر د ر ــاهد ش عرصه
نمونههاي ارسالی تعداد کل مجموع در ــد. ش ارسال ــگاه آزمایش به و بندي
حاصلخیزي عد د بود. آزمایش ــال 90 یکس در به آزمایشگاه
گرفته ــام انج آبی ــال س پایان در و ــالیانه س بصورت ــاك خ
هر عمق ــرار در تک 3 خاك با ــزي ــت. آزمایش حاصلخی اس
مقایسه است. روش شد ه انجام ذوزنقه ــتاي قطرهاي راس ود ر
سطح دانکن در آزمون و SAS افزار نرم از ــتفاد ه اس با آماري
ــات آزمایش و تصادفی کامًال طرح قالب در د رصد 1و5 خطاي

تحلیل انجام شد. فاکتوریل تجزیه و

نتایج
ــه ــوط ب مرب ــاي وآماره ــا دادهه آوري ــع جم از ــس پ
و SAS ــرم افزار ن از ــتفاد ه اس با داده ها را خاك حاصلخیزي
طرح قالب در ــد د رص 1و5 خطاي ــطح س در دانکن ــون آزم
که شد ه تحلیل و تجزیه فاکتوریل آزمایشات و تصادفی کامال

حوزه مربعمساحت 1413/8کیلومتر

آبراهه بزرگترین 88کیلومترطول

وزنی روش به حوزه متوسط 11/2درصدشیب

ارتفاع 3265مترحداکثر

1770مترحداقل ارتفاع

ارتفاع مترمتوسط 2497

بازگشت2ساله دوره در رواناب مکعبمتوسط متر 8 202 /291

هرات) آبخوانداري هرات(مطالعات حوزه خصوصیات جدول 1:
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14 پژوهشوسازندگی
 در

1388 آبخیزداري بهار 82، پژوهشهاي شماره

پژوهشوسازندگی15
 در

میشود (1). آورد ه این فصل در مربوطه جداول ــیر و تفس همراه با آن نتایج
است. نظربوده مورد حاصلخیزي شاخص پنج

کل(درصد) ازت
کل ازت ــیمیایی ش ــاخص ش در مورد آزمون دانکن از ــل حاص ــج نتای
وجود ند ارد. نوارها اختالف معنیداري شاهد و تیمار در که ــت اس آن بیانگر
است. درصد 0 /008 عرصه شاهد نوارها 0/0098 و در در (N)ازت میانگین
اول سالهاي با سوم بین سال داري معنا اختالف تحقیق در سالهاي مورد

میشود . مشاهده دوم و
و  اول سالهاي در و افزایش 0/013درصد ــوم س ــال س در ازت میانگین
میانگین اختالف است. داشته 0/006 درصد کاهش و 0 /008 به ترتیب دوم
سوم نوار در ازت میزان بیشترین نیست. معنادار گانه سه نوارهاي در داد هها
ــاهد ه مش درصد با 0/007 چهارم نوار در کمترین میزان و درصد ــا 0/01 ب

میشود.
نیست. معنادار ازت اختالف میانگین داده هاي بررسی مورد عمقهاي در
در عمق(90- کمترین میزان و 0/01 ــا ب عمق(0-30) میزان در ــترین بیش

است. فوق مطالب بیانگر 1 جدول می باشد. درصد 0/008 با (60
ــالهاي س بین که فقط ــد میده ــان نش تجزیه واریانس جدول ــج نتای

آماري نظر از ــیداري معن اختالف درصد خطاي 1 ــطح در س مطالعه مورد
ند ارد وجود ــاري تفاوت آم پارامترها بقیه مورد دارد(p<0/01) ودر ــود وج

.(p>0/05)
میانگین نمیشود. مشاهده و نوارها اختالف معنا داري ــاهد تیمار ش د ر
(ppm) 2/82 ــاهد ش عرصه و 2/93 ــیلگیري س عرصه نوارهاي (p)ــفر فس

است.
میانگین معنادار است، سوم دوم و د ر سالهاي میانگین دادهها اختالف

سوم 2 /54(ppm) است. دوم 22/ 3و در سال سال در فسفر
ــت، اس دار معنا ــورد آزمایش م نوارهاي د ر دادهها ــن ــالف میانگی اخت
چهارم نوار د ر میزان کمترین و 3/46 ــوم س نوار در میزان فسفر ــترین بیش
معنا داد هها میانگین اختالف گانه سه عمق هاي در ــد، میباش (ppm)2/56
(ppm) 1 /91 2/66و ،4/1 سوم تا اول عمقهاي فسفر میانگین ــت، اس دار

میباشد.

و ــال ها بین س فقط که میدهد ــان نش تجزیه واریانس ــدول ج ــج نتای
نظر از معنیداري اختالف درصد 1 خطاي ــطح در س مطالعه مورد بندهاي
وجود آماري تفاوت مورد بقیه پارامترها در دارد (p<0/01) و ــود وج آماري

.(p>0/05) ندارد

وقوع1 سیل(ساعت)تاریخ مکعب)مدت سیل(متر بارش(میلیمتر)حجم میزان
لحظهاي حد اکثر دبی

( s/m 3)

21382/9/1530661200307

21382/10/1874724479427

31383/9/2656/5910800625/6

41383/10/67753464726/55/21

51383/11/4193762699354/68

61385/1/19153000181/5

عمقبند سومبند دومبند اولشاهدعرصه
30-0

عمق
60-30

عمق
90-60

دومسال اول سالسال
سوم

0/00980/0080/0090/010/0070/010/00890/00810/00810/0080/01

معیار انحراف
(Sd.D)

0/0120/0140/0107

از معیار اشتباه
(Sd.E)میانگین 

0/00160/00190/0014

آبخوانداري هرات) هرات(مطالعات 5 آبخوان سایت یافته د ر جریان سیالبهاي مشخصات :2 جدول

N (د رصد) شیمیایی شاخص در داد هها میانگین مقایسه :3 جدول

میباشند دار معنی اختالف فاقد مشابه حروف
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16 پژوهشوسازندگی
 در

1388 آبخیزداري بهار 82، پژوهشهاي شماره

پژوهشوسازندگی17
 در

(p)احتمال مربعاتسطح مربعاتمیانگین آزاديمجموع تغییراتدرجه منابع

تیمار0/170/00020/00021

سال0/00010/0010/00262

بند0/210/00010/000352

عمق0/360/00010/00022

خطا0/0001235

بند سومبند دومبند اولشاهدعرصه
عمق
30-0

عمق
60-30

عمق
90-60

دومسال اول سال
سال
سوم

2/932/822/653/462/564/12/661/912/913/222/54

(sd.D)معیار 1/561/541/9انحراف

(sd.E)میانگین از معیار 0/2120/2090/259اشتباه

(p)احتمال مربعاتسطح مربعاتمیانگین آزاديمجموع تغییراتدرجه منابع

تیمار0/520/720/721

سال0/00310/521/12

بند0/000121/242/42

عمق0/78107/3214/72

خطا1/79235

بند سومبند دومبند اولشاهدعرصه
عمق

0 - 30
عمق

30- 60
عمق

60 - 90
دومسال اول سال

سال
سوم

129/2 b103/3 a99/21 b145/07 a95/1 b134/1 a110/01 b95/2 c92/8 b100/6 b143/9 a

(Sd.D)معیار 54/152/6561/64انحراف

(Sd.E)میانگین از معیار 7/37/168/38اشتباه

فسفر) N(درصد شیمیایی شاخص از آمده بدست نتایج از حاصل واریانس تجزیه جدول4:

(p.p.m) p شیمیایی شاخص در داد هها میانگین مقایسه (5) جدول

(p.p.m) pشیمیایی شاخص از آمده بدست نتایج از حاصل واریانس تجزیه جدول(6)

(p.p.m) k شیمیایی شاخص در دادهها میانگین مقایسه (7) جدول
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16 پژوهشوسازندگی
 در

1388 آبخیزداري بهار 82، پژوهشهاي شماره

پژوهشوسازندگی17
 در

پتاسیم
ــت، اس دار معنا ــا دادهه میانگین ــالف اخت نوارها و ــاهد ش ــار تیم د ر
103/3 ــیلگیري س عرصه و 129/29 ــاهد ش عرصه (K)ــیم پتاس میانگین
دوم اول و سالهاي با سوم سال دادههاي میانگین می باشد. اختالف (p.p.m)
ودوم اول سالهاي و در در سال سوم 94/ 143 میانگین پتاسیم است. معنادار
با نوارهاي سوم نوار دادههاي میانگین اختالف ــد. میباش 100 /69 92/81و
نوارهاي و 145/07 سوم نوار در پتاسیم میزان است. د ار معنا چهارم و دوم
داد ه ها میانگین اختالف ــد. میباش 95/19 99/21و ترتیب چهارم به و د وم
اول تا عمق هاي پتاسیم در ــت. میانگین اس دار معنا گانه ــه عمق هاي س در

می باشد. 01/ 110و27/ 95 ،134/19 ترتیب به سوم
و ــال ها تیمار، س بین که مید هد ــان واریانس نش تجزیه جدول نتایج
معنیداري اختالف درصد 1 خطاي ــطح س مطالعه در مورد اعماق و بندها

.(p<0 /01) وجود دارد آماري نظر از

آلی کربن
میانگین نمیشود. مشاهده و نوارها اختالف معنا داري ــاهد تیمار ش د ر
در صد ــاهد 0/094 ش تیمار در و درصد 0 /098 نوارها در (O.C)آلی کربن
دار معنا دوم و اول ــال س با ــال سوم س د ادههاي مانگین اختالف ــد. میباش
ترتیب به د وم و اول سال و ــوم 14/ 0 س سال در آلی کربن میانگین ــت. اس
اختالف بند ها بین آماري نظر از میباشد. 0/068 08/ 0و چپ به ــت راس از
ترتیب به ــوم س و دوم و اول در بند میانگین دادهها وجود ندارد. معنیداري
گانه ــه اعماق س در ــد . میباش 0/094 و 0/097  ،0 /098 چپ به ــت راس از

ــت، اس دار معنا (60-90) عمق ــطحی(30-0) با س الیه دادههاي ــالف اخت
0/085 ،(60-90) ــق عم در ــطحی 0/11 و س الیه در کربن آلی ــن میانگی

می باشد. درصد
ــالهاي س بین که فقط ــد میده ــان نش تجزیه واریانس جدول ــج نتای
آماري نظر از ــیداري معن اختالف درصد خطاي 1 ــطح در س مطالعه مورد
ند ارد وجود ــاري تفاوت آم پارامترها بقیه مورد دارد(p<0/01) ودر ــود وج

.(p>0/05)

خاك تباد ل قابل کاتیونهاي ظرفیت
میانگین نمی شود،  مشاهده داري معنا اختالف نوارها و شاهد تیمار در
تیمار در و 7/3 ــا تبادل خاك (C.E.C) در نواره قابل کاتیون هاي ــت ظرفی

میباشد. خاك گرم 100 در میلی اکی واالن 7 /2 شاهد
میانگین ــود ندارد. وج مطالعه اختالف معنا داري مورد ــالهاي بین س
ترتیب به ــوم و س د وم و اول ــال س در خاك تبادل قابل کاتیونهاي ظرفیت
اختالف میانگین بررسی مورد عمقهاي در ــد. میباش 7 /23 و 7/26 ،7/36
و (30-60) با عمقهاي عمق (0-30) در بطوري که ــت اس دار معنا داد هها
در خاك تبادلی ظرفیت میانگین وجود دارد. داري معنا ــالف اخت (60-90)
،(60-90) عمق در 94/ 6 و ،(30-60) عمق در 98/ 7 و خاك سطحی الیه
نظر از دوم و اول بند با بند سوم میانگین داد هها در اختالف 93/ 6 میباشد .
ترتیب به ــوم و س د وم و بند اول در دادهها میانگین ــت، اس معنا دار آماري

میباشد. و 6/77 7/5 ،7/57
و بند ها ــن بی فقط ــه میدهد ک ــان نش واریانس تجزیه ــد ول ج ــج نتای

اجراي طرح محل کروکی شکل 1:
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18 پژوهشوسازندگی
 در

1388 آبخیزداري بهار 82، پژوهشهاي شماره

پژوهشوسازندگی19
 در

(p)احتمال مربعاتسطح مربعاتمیانگین آزاديمجموع تغییراتدرجه منابع

تیمار0/000141496/741496/71

سال0/000163716/7127433/52

بند0/000166812/07133624/12

عمق0/000133581/467162/92

خطا1858/417711/1235

بند سومبند دومبند اولشاهدعرصه
عمق

0- 30
عمق

30 - 60
عمق

60- 90
دومسال اول سال سومسال

0/098 a0/094 a0/098 a0/097 a0/094 a0/11 a0/095 ab0/085 b0/068 b0/08 b0/14 a

(Sd.D)معیار 0/0490/01050/049انحراف

(Sd.E)میانگین از معیار 0/00660/0140/0066اشتباه

(p)احتمال مربعاتسطح مربعاتمیانگین آزاديمجموع تغییراتدرجه منابع

تیمار0/660/0010/0011

سال0/00010/130/2642

بند0/920/00040/00092

عمق0/10/0130/0262

خطا0/005235

بند سومبند دومبند اولشاهدعرصه
عمق

0- 30
عمق

30- 60
عمق

60- 90
دومسال اول سال سومسال

7/32 a7/23 a7/57 a7/5 a6/77 b7/98 a6/94 b6/93 a7/267/367/23

(Sd.D)معیار 1/581/281/44انحراف

(Sd.E)میانگین از معیار 0/2150/1740/196اشتباه

(p.p.m) kشیمیایی از شاخص آمد ه بدست نتایج از واریانس حاصل تجزیه جدول(8)

شیمیاییO.C(د رصد) در شاخص میانگین دادهها مقایسه (9) جدول

خاك) گرم 100 بر گرم واالن اکی شیمیاییC.E.C(میلی شاخص در دادهها میانگین مقایسه (9-4) جدول

O.C(درصد) شیمیایی شاخص آمده از بد ست نتایج حاصل از واریانس تجزیه جدول(10)
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18 پژوهشوسازندگی
 در

1388 آبخیزداري بهار 82، پژوهشهاي شماره

پژوهشوسازندگی19
 در

(p)احتمال مربعاتسطح مربعاتمیانگین آزاديمجموع تغییراتدرجه منابع

تیمار0/570/480/481

سال0/730/480/962

بند0/000117/0234/052

عمق0/000131/362/62

خطا1/53235

نظر معنی داري از درصد اختالف خطاي 1 در سطح مطالعه مورد ــال هاي س
وجود آماري تفاوت مورد بقیه پارامترها در دارد(p<0/01) و ــود وج آماري

.(p>0/05) ندارد

گیري نتیجه و بحث
تغییراتی باعث وخشک گرم مناطق در سیالبها در موجود معلق مواد
این ــه ک خاكهایی ــزي و حاصلخی ــاد عمق ازدی ــاختمان، س ــت و باف د ر
به ــا توجه ب این بنابر ــود . میش صورت میگیرند ، روي آنها ــر ب ــیالبها س
پتاسیم، کربن فسفر، ازت کل، کمی ارزیابی پارامترهاي و نمونه برداريها
منطقه در که کرد ــتدالل اس میتوان تبادل قابل ظرفیت کاتیونهاي آلی،
میکنند. محدودیت ایجاد بعدي رتبه در ازت و ــن باالتری آب مطالعه مورد
می تواند عرصه تامین آب صورت د ر خاك پارامترهاي حاصلخیزي تغییرات
کاتیونهاي قابل ظرفیت و آلی ازت و کربن میانگین ــد. باش ــتفاده مورد اس
نوارهاي د ر همچنین و د اشته افزایش اول سال به نسبت سوم سال د ر تبادل
میانگین و ــت نیس معنادار کربن آلی ــفر و فس میانگین ازت، ــی بررس مورد
میزان ــت. اس معنادار تبادل قابل کاتیونهاي ظرفیت و ــیم داد ههاي پتاس
را کمترین مقد ار چهارم نوار در مقدار و ــترین ــوم بیش س نوار در ــیم پتاس
معنادار د ادهها بین آلی اختالف کربن در مورد گانه سه اعماق در ــت. د اراس
به ــت باالدس خیز ــیل س مناطق از خاك در کربن آلی موجود زیرا ــت، اس
ــبب س که ــوند میش رواناب وارد ــایش فرس اثر در مخصوص کم وزن علت
کربن افزایش میگردند(7). عرصهها ــاك وکربن خ آلی مواد مقدار افزایش
است که ممکن مزرعهاي باشد. ظرفیت رطوبت آلی میتواند نتیجه افزایش
باقیمانده هاي خاك،  ــط و محی باالي د ماي علت به مواد آلی و آلی ــن کرب
در آلی مواد و ازت ــش افزای ببرد . بین از را ــده ش اضافه مواد آلی و ــی گیاه
گزارش (2) رهبر و (3) ــکویی اس توسط سکوتی ــیالب س پخش عرصههاي
نیاز مورد غذایی عنصر ازت باید گفت که بعد از فسفر مورد د ر است. ــده ش
اصلی عناصر مقدار با مقایسه د ر گیاه نیاز مورد فسفر میزان گرچه است گیاه
فسفر محسوب میشود (5) نیاز پر عناصر جز عنصر حال این این با است کم
انتقال و مکانیسمهاي زا انرژي ترکیبات ــیمیایی، بیوش فرایندهاي کلیه در
د اشته اساسی بذر نقش تشکیل در فسفر همچنین دخالت دارد. گیاه انرژي

یافت میشود.(6) و میوه مقدار زیاد در بذر به و
در خاك حاصلخیزي وضعیت ــی و تغییرات عناصر غذای نتایج ــی بررس
غذایی عناصر ــرات تغیی انتظار مورد و طبیعی ــد رون ــاهد نمایانگر ش عرصه

میانگین ــیم پتاس و ــفر مورد فس د ر که صورت بد ین ــت، اس عمق خاك با
عنایت با دیگر که توجه قابل ــه نکت مییابد. کاهش عمق تا ــطح س از عناصر
توجیه است، پایین قابل طبیعی پوشش و خاك بافت نوع مواد مادري، به
و کربن میانگین ازت ــرات ــد. تغیی میباش خاك د ر میزان این عناصر ــودن ب
هماهنگ عمق خاك با ــوبی رس خاکهاي در عنصر این تغییرات همانند آلی
بررسی د ر و بوده هماهنگ آلی تغییرات کربن با نامنظم تغییرات این نیست
در ــودن3 اراضی ب آبرفتی مید هد . ــان نش خود را خوبی به اصلی ــاي د اده ه
میباشد. عمق با آلی و کربن ازت تغییرات این نوع ساز زمینه شاهد عرصه
پتاسیم و فسفر مورد د ر نیز شد ه سیلگیري عرصه در تغییرات ــی بررس
از عنصر 2 این صورتی که میزان به مید هد، عمق را نشان با تغییرات روند

می یابد. کاهش معنیداري طور به عمق تا سطح
ــاوت  تف ــده ش ــیلگیري س و ــاهد ش عرصه د ر ــفر فس ــن میانگی ــن بی
هم و عمق 3 میانگین هم در مورد تفاوت ند ارد. این عد م وجود معنیداري
فسفر مقایسه میانگین با ــود . (30-0) مشاهده میش ــطحی س مورد عمق در
عمق 3 ــفر فس در میانگین کاهش روند ضمن وجود مختلف ــالهاي س در
در تغییرات این ــت. نیس د ار معنی ــفر فس میانگین تفاوت ــال س 3 طول در
میزان یعنی میشود،  مشاهده دار معنی ولی مشابه صورت پتاسیم به مورد
عرصه در عمق 3 آن در میانگین یا و ــطحی (0-30) س خاك در ــیم پتاس
سال در پتاسیم بودن باالتر این است. شد ه سیلگیري ازعرصه باالتر ــاهد ش
میانگین نیز اول سال در یعنی می گردد، ــاهد ه اجراي طرح نیز مش ــروع ش
تحقیقات ــت.نتایج اس سیلگیري عرصه از باالتر ــاهد ش عرصه در ــیم پتاس
د ارد. مطابقت (9) Branson و ــکاران(4) هم و ــدري خ نتایج عرب با ــوق ف
عرصه هاي از آلی) و مواد از عناصر غذایی (رس غنی رس ذرات حمل ــدم ع
طرح اجراي طول C.E.C در و آلی کربن میزان در ــده تا ش باعث ــت باالدس

بوجود نیاید. تغییرات معنادار
دو  به نسبت ــطحی س الیه در C.E.Cمیزان ــات آزمایش نتایج به با توجه
ازت با آلی و کربن ــزان می تغییرات میدهد. ــان نش معنادار تفاوت دیگر عمق
می باشد منظم نا شده ــیلگیري س عرصه در هم و ــاهد ش عرصه در هم عمق
بود ن پایین به توجه با ولی است. عرصه د و این خاك تکامل نحوه دلیل به که
ازت در الیه و آلی سیل وارد شده به عرصه میزان کربن میزان کربن آلی وازت
نمیدهد. نشان معنیداري تفاوت شد ه سیلگیري و شاهد عرصه بین سطحی
کوثر(2)، و اسماعیل نسب(7)، رهبر و نتایج محمدي فوق با تحقیقات نتایج

دارد. مطابقت (16)McDowell و Sharpley(13) و همکاران Jordan

خاك) گرم 100 گرم بر واالن C.E.C(میلی اکی شیمیایی شاخص از آمده بد ست نتایج از حاصل تجزیه واریانس جدول(11)
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