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  استادیار آبخیزداري، دانشگاه آزاد اسالمی  واحد علوم تحقیقات سیرجان مسعود بهشتی راد .2

  
  
  

 دهیچک
 و نیمه خشک خشک مناطق آبخیز يحوزه ها در كخا و آب هدررفت به ویژه سیل از ناشی خسارت از يجلوگیر يراهها جمله از

 حوزه دست باال مناطق از سیالب توسط حمل شده رسوبات است. انباشت حوزه دست پایین دشتی در مناطق سیالب پخش ياجرا
 و شـیمیایی فیزیکـی و خصوصیات كخا يزیحاصلخ در تغییراتی منجر به ،شده انجام سیالب پخش سیستم که مناطقی به آبخیز

 به اقدام هرمزگان، استان هشتبندي میناب  پخش سیالب ایستگاه در كخا تغییرات ياندازه گیر می شود. جهت مناطق این كخا
 .گردیـد يسانتیمتر 60 تا 30و   30 تا 0 عمق از ينمونه گیر منطقه شاهد و و گرفته سیل منطقه دو هر در كخا پروفیل 12 حفر

 ردر نمونه هاي گرفته شده خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاك مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج به دست آمده حـاکی از آن بـود کـه د
درصد کربن آلی، ازت کل، میزان پتاسیم و فسفر، هدایت الکتریکـی و نیـز درصـد رس  میانگین اجراي پخش سیالب تحت مناطق

از ) کاهش معنی داري یافـت. SP) و درصد اشباع (pH، واکنش گل اشباع ( ماسه د افزایش معنی دار و درصدنسبت به منطقه شاه
 بیـان می توان این رو داري نسبت به مناطق شاهد کاهش یافت. ازی طرفی میزان سیلت در مناطق پخش سیالب به طور غیرمعن

 يبر حاصلخیزمثبت اثرگذاري  و كخا بافت تغییر سبب زمان مرور به تاثیر، تحت منطقه در سیالب پخش سیستم ياجرا که نمود
نفوذپذیري خاك به دلیل رسوب مواد ریزدانه می شود. افزایش میزان عناصر پرمصرف نظیـر شده است از طرفی باعث کاهش  كخا

حسـوب مـی شـود ازت، فسفر و پتاسیم و همچنین کاهش واکنش گل اشباع یک تغییر مثبت در جهت افزایش حاصلخیزي خاك م
 هرچند افزایش هدایت الکتریکی ممکن است کشت برخی محصوالت حساس را محدود سازد.
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 مقدمه -1
جهـان بسـته بـه  از دیرباز در نقـاط مختلـف كنفوذ در خاو یا  زمین جهت زراعت يسیالب و پخش آن بر رو استفاده از آب حاصل از

خشـک واقـع  بخش اعظمی از ایران در اقلیم خشک و نیمـه با توجه به اینکه  .است گوناگون وجود داشته شرایط هر منطقه به اشکال
 يوقوع سیالبها د و همراه باشدی يصورت رگبارها معموال به نواحی از پراکنش خوب برخوردار نبوده و شده و از طرفی بارندگی در این

توجـه  قابل يیابد که نه تنها خسارتها جریان می يبسیار يمتعدد، سیالبها يساله در اثر بارش رگبارها باشد، بنابراین همه فراوان می
 دارد، يبشر يفعالیتهاالعاده درزندگی و فوق عنوان مایع حیات که اهمیتی کند، بلکه آب به می به طبیعت این مناطق و منافع مردم وارد

 بـر البیسـ پخـش اتیـ) در تحقیقات خود به این نتیجـه رسـید عمل1384( ییوکاس و یوتکس . گردد می راحتی از دسترس خارج به
 و زودگـذر يهـا البیآب سـ منـابع از تـوان یمـ هک باشد یم کخش مهین و کخش مناطق در آب استحصال يها راه از یکی آبخوان
 حمل لیس توسط هک امالح تیمک و تیفکی به توجه با كخا سطح در يگذاررسوب و البیس پخش .نمود.  نهیبه استفاده زا خسارت

 یمـ حمـل لیسـ توسط هک امالح اتیخصوص از یعیوس فیط شامل راتییتغ نیا .گردد كخا در یراتییتغ موجب تواند یم شوند یم
 توانـد یم كخا عمق و سطح در كخا اتیخصوص از یعیوس فیط شامل راتییتغ نیا.گردد كخا در یراتییتغ موجب تواند یم شوند
 جملـه از كخـا یسـطح يریپذ باالخره نفوذ و ها ونیوآن ها ونیاتک انواع ،يشور ته،یدیاس ساختمان، و بافت مثل یاتیخصوص باشد،
همچنـین در  .گردد مشخص البیس پخش اتیعمل اثر در ها آن راتییتغ روند و گرفته قرار یبررس مورد است الزم هک هستند یعوامل

 تیـفکی يدارا معلـق مـواد ینینش ته هک است جهت آن از شتریب کیخا منابع با ارتباط در البیس پخش تی) اهم1384( یمالکبررسی 
 تیـاهم هک يطور به .شود.  یم يشاورزک رونق موجب و نموده لیتبد بارور يها نیزم به را آنها جوان، یآبرفت یاراض يرو بر خوب

 يها یژگیو نظر از را يادیز راتییتغ يریگ رسوب رایز است، شده انیب آب نقش از شیب البیس پخش يها پروژه در يریگ رسوب
 يدرمطالعـه ا (1386) همکـاران و لطف اهللا زاده .آورد یم وجود به ینیزم ریز يها آب هیتغذ و استفاده قابل رطوبت ،یاراض و كخا

 نتـایج  .نمودنـد بررسی را استان هرمزگان سرچاهان سیالب پخش ایستگاه در كخصوصیات خا برخی بر سیالب پخش تاثیرعملیات
جوادي و می باشـد. منطقه دیگر دو از بیشتر آن در رس و سیلت و درصد کمتر سیل از متاثر مناطق كخا در ماسه که درصد نشان داد

) اثرات پخش سیالب را در تغییر،برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك در سیستم پخش سیالب جاجرم بررسـی 1390محمودي (
کرده و به این نتیجه رسیدند که میانگین درصد رس، سیلت، خاك اشباع ، کربن آلی و همچنین میـزان هـدایت الکتریکـی، ازت کـل، 

و اسیدیته داراي کاهش معنی دار در منـاطق تحـت اجـرا نسـبت بـه  ماسهافزایش معنی دار و درصد  فسفر و پتاسیم قابل جذب داراي
از این رو بیان کردند که اجراي سیستم پخش سیالب در منطقه تحت تاثیر، به مرور زمان سبب اصالح بافـت . مناطق شاهد بوده است

 7تاثیر پخش سیالب بر خصوصـیات خـاك پـس از  یدر بررس )1382فخري ( می گردد. مناطقخاك و افزایش حاصلخیزي خاك این 
تغییر در تخلل کـل خـاك و نیـز معنـی دار نبـودن میـزان هـدایت داد که سال اجراي پخش سیالب تنگستان در استان بوشهر، نشان 

ن درصـد اشـباع الکتریکی، واکنش خاك، نسبت جذب سدیم، ماده آلی، آهک محلول و همچنین افزایش درصد رس و سیلت و باال رفت
  به وقوع پیوسته است.خاك 

 
 

 ها روش و مواد -2
 مطالعه  مورد منطقه يویژگیها و موقعیت. 2-1

 18˝ ییایجغراف مختصات در هک باشد یم تارکه 20000 معادل یمساحت يدارااستان هرمزگان  نابیم شهرستان از يهشتبند حوزه
این منطقه دشتی بسیار وسیع است که در حد فاصل شهرستان میناب و  است. شده واقع یشرق  57˚ 31 '01˝ و یشمال  27˚10'

،  تارکه 6300 حوزه ن دستییپا يشاورزک یاراض سطحباشد. کیلومتر می 60است و فاصله آن تا شهرستان میناب  رودان واقع شده
 450  حوزه ثرکحدا یدب و حلقه 1000 دست نییپا يچاهها تعداد بوده، تارکه 15000 حوزه دست نییپا یمرتع یاراض سطح
م منطقه در یو اقل متریلیم  230و  3597   ترتیب به ناحیه این در ساالنه بالقوه تبخیر و بارندگی میانگین .باشد یم هیثان بر عبکمترم

بر  زکاصوالً متمر منطقه يها البیباشد. س یگرم م کگرم تا خش کم فراخشیاقل يستم دومارتن گسترش داده شده است  ودارایس
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 ... كخا شیمیایی و فیزیکی برخصوصیات پخش سیالب اثرات بررسی 
 محبوبه آقائی افشار و ... 

 28زه و بهاره در مجموع ییپا ين دوره بارشهایدهد، پس از ا ین فصل رخ میها در ا یدرصد بارندگ 70زمستان است و بطور متوسط 
هدف از تحقیق حاضر ارزیابی نقش پخش سیالب اجرا شده در ایستگاه  دهند. یرا به خود اختصاص م يجو يزش هایل رکدرصد 

و شیمیایی خاك می باشد تا از این طریق ضرورت و عدم ضرورت اجراي طرح مشخص گردد. هشتبندي بر روي خصوصیات فیزیکی 

(اداره کل منابع طبیعی و آبخیرداري استان  .نشان می دهد را هرمزگان استان در هشتبندي پخش سیالب ایستگاه موقعیت 1 شکل
 .) 1385هرمزگان، 

 
 

 
 شهرستان میناب در استان هرمزگان) : موقعیت عرصه پخش سیالب هشتبدي 1شکل (
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 نابیم شهرستان يهشتبند دهندر البیس پخش ستمیس یفن مشخصات -1جدول 

 مالحظات مقدار واحد شرح مختصات ردیف

 حوزه مساحت 1
 20000 هکتار زیآبخ

 
 تارکه 450 سطح در و فاز دو در يهشتبند البیس پخش ستمیس

 آّب انالک ،يریگ آّبالورت ک ،یانحراف بند ه شاملک دهیگرد اجرا
 یکن یهمچن. باشد یم انال برگشتک و پخش يها رسان، عرصه

 ستم احداثیس یدرخروج متر 5/5  ارتفاع  به کیخا سد دستگاه
 .دیگرد

 445 متر مکعب  در ثانیه رودخانه یکپ یدب 2

 انهیسال آوردبر 3
 حوزه

 12800000 متر معکب

 5400000 متر مکعب يریآبگ حجم 4

5 
 یاراض سطح

 نییپا يشاورزک
 دست

 6300 هکتار

6 
 یاراض سطح

 دست نییپا یمرتع
 

 هکتار

15000 
 
 
 

 يچاهها تعداد 7
 دست نییپا

 1000 حلقه

 مختصات 8
 ییایجغراف

 درجه
18  10  27 

N و 
01  31  57 E 

رندگی امتوسط ب 9
 230 میلیمتر حوزه

 450 هکتار مساحت سیستم 10

دبی ورودي به  11
 12 مترمعکب بر ثانیه سیستم

طول کانال  12
 300 متر آبرسان

طول کانال  13
 2100 متر آبرسان گسترشی

تعداد کانالهاي  14
 25 عدد پخش

طول کل کانالهاي  15
 21000 متر پخش

طول خاکریزي  16
 4000 متر مکعب کنار سیستم

 67 عدد تعداد دروازه ها 17

حجم عملیات  18
 480000 متر مکعب خاکبرداري

حجم عملیات  19
 50000 متر مکعب خاکریزي
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 . روش تحقیق2-2
 توپوگرافی، و اقلیمی لحاظ از که سیالب پخش منطقه به شبیه اي منطقه و شد تعیین توپوگرافی نقشه روي طرح محدوده ابتدا

 دیگرد اجرا تارکه 450سطح در و فاز دو در يهشتبند البیس پخش ستمیس .گردید انتخاب شاهد عنوان به است مشابه خاکشناسی
ایستگاه پخش سیالب مورد  بود. انال برگشتک و پخش يها رسان، عرصه بآ انالک ،يریگ بآالورت ک ،یانحراف بند ه شاملک

شده نوار متوالی جهت آرامش و رسوبگذاري تشکیل  8مطالعه که سیالب هاي حوزه آبخیز باال دست به داخل آن انجام می شود از 
جهت بررسی برخی ویژگی هاي مهم فیزیکوشیمیایی خاك در منطقه پخش و خارج آن، اقدام به نمونه گیري از خاك داخل  است.

نوار دوم  پشته هاي نزدیک ورودي، نوار اول، نوارهاي سیل گرفته (منطقه پخش) و مناطق اطراف منطقه پخش (منطقه شاهد) شد.
می گیرد. در هر یک از  در بر وم با فاصله دورتري از منطقه ورود آب به عرصه پخش سیالب راپشته هاي با فاصله متوسط و نوار س

سپس نمونه هاي خاك به . سانتی متري سطح خاك برداشت گردید 30-60و 0-30نمونه از عمق  6دومنطقه پخش و شاهد تعداد 
متر،   PHتري، میزان اسیدیته خاك در گل اشباع توسطبا روش هیدروم ماسهآزمایشگاه خاکشناسی ارسال شدند. مقادیر رس،سیلت و 

بلک و نیتروژن،فسفر و پتاسیم خاك نیز با محلولهاي مختلف و از –متر ،ماده آلی با روش والکی   EC هدایت الکتریکی با استفاده از
ب و شاهد وارد نرم افزار طریق دستگاه فلوم فتومتر و اسپکترومتري اندازه گیري شدند. داده هاي مربوط به منطقه پخش سیال

SPSS19  شدند. با استفاده  از آزمونT (آزمون مقایسه میانگین دو گروه مستقل) خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك در دو  مستقل
 .منطقه شاهد و پخش سیالب مورد مقایسه قرار گرفت

 

 

 البیس پخش عرصه در ينمونه بردار يمحل ها و نوار یک يبند هکشب از یکشمات ينما  -2شکل 
 

 جینتا -3
 در كخا تیوضع هک دیگرد مشخص شده، انجام يآمار يها آزمون و كخا شاتیآزما از حاصل جینتا لیتحل به توجه با یلک طور به

 قابل راتییتغ ،كخا يپارامترها از یبرخ نیب شده  مشاهده دار یمعن راتییتغ لیدل به الب،یس پخش  اتیعمل ياجرا از بعد و قبل
 :باشد یم لیذ شرح به حاضر قیتحق از حاصل جینتا نیمهمتر  .است شده جادیا يا مالحظه
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 منطقه و الب هشتبنديیپخش س منطقه خاك هاينمونه زيیات حاصلخیخصوص شیآزما از حاصل جینتا. ۳-۱
 شاهد
 ينمونه ها (K)جذب  قابل پتاسیم و (P)جذب  قابل ، فسفر (N%)کل  ازت و درصد( O.C%) آلی  کربن درصد میانگین مقایسه

 معنی دار کامالً  نشان دهنده افزایش شد، انجام tآزمون  با که سیالب هشتبندي پخش ایستگاه در شاهد و پخش تیمار منطقه دو
  بود.  99% سطح  در  60تا  30و  30تا  0سیالب در دو عمق   پخش اثر در مواد آلی و كخا اصلی عناصر

 
 

  cm 30-0 در عمق t آزمون  از استفاده با شاهد و پخش سیالب منطقه كخا يحاصلخیز خصوصیات مقایسه  نتایج -2جدول 
 سطح معنی داري محاسباتی T میانگین طرح میانگین شاهد پارامتر

% OC 45/0 99/0 **3/18 000/0 

% N 37/0 54/0 **6/6 0028/0 

mg/kg K 0/139 0/184 **9/18 000/0 

mg/kg P 70/9 60/14 **6/12 0002/0 

ns ،*  درصد99و  95: به ترتیب غیرمعنی دار و معنی دار در سطح **و 
 

  60-30در عمق   t آزمون  از استفاده با شاهد و پخش سیالب منطقه كخا يحاصلخیز خصوصیات مقایسه نتایج -3جدول 
 سطح معنی داري محاسباتی T میانگین طرح میانگین شاهد پارامتر

 OC 37/0 89/0 **5/28 000/0 %کربن آلی 

 N 29/0 48/0 **7/14 0001/0 %ازت کل 

 mg/kg K 0/132 0/178 **2/28 000/0پتاسیم 

 mg/kg P 30/8 50/13 **4/15 0001/0فسفر 

 درصد 99و  59به ترتیب معنی دار در سطح  **و  *
 
 :و شاهد البیس پخش منطقه خاك نمونه هاي كبافت خا اتیخصوص شیآزما از حاصل جینتا . ۳-۲
 .گرفته است قرار بررسی مورد يهیدرومتر روش با و شناسیکخا در آزمایشگاه كخا بافت که گفت باید ارتباط این در
 

 درصد رس
 در منطقه رس درصد میانگین کهیبه طور سیالب به طور معنی داري بیشتر از شاهد بود، پخش درعرصه ریزدانه مواد يرسوبگذار

 پخش منطقه رس درصد افزایش که می دهد نشان منطقه دو رس درصد میانگین مقایسه .افزایش داشته است 6/0به   2/0از   شاهد

 نمی باشد. معنی دار95  %  در سطح اما معنی دار 99% سطح در شاهد منطقه نسبت به
 
 



 
 

۱۸ 
 
 

 ... كخا شیمیایی و فیزیکی برخصوصیات پخش سیالب اثرات بررسی 
 محبوبه آقائی افشار و ... 

 لتیس درصد
 پس .می باشد سیلت دارد، نیز يزیاد يپذیر قابلیت فرسایش که سیالبها از حاصل رسوبات دهنده بارمعلق تشکیل ریزدانه مواد ازجمله

 درصد میانگین گردید که مشخص SPSS افزار نرم در tآزمون   شاهد با منطقه و پخش منطقه دو يدادهها و تحلیل تجزیه از
 غیر معنی دار  از حاکی tآزمون  روش به میانگینها مقایسه رسیده است. پخش منطقه در% 18به  منطقه  شاهد در  %22از  سیلت

 می باشد.   95%سطح  در آن نبودن معنی دار   %99 درسطح سیلت درصد کاهش بودن
 

 ماسه درصد
 دانه درشت بافت يدارا که اجرا می شود آبخیز يحوزه ها خروجی در واقع يمخروط افکنه ها در سیالب پخش يپروژه ها معموال
آن  در که شده مشخص tآزمون  به کمک مورد مطالعه تیمار دو درصد ماسه به مربوط يهاآنالیز داده  از پس می باشند.  يبیشتر

 ) .4است ( جدول  معنی دار کامال % 99درسطح  شاهد نسبت به پخش منطقه كخا در ماسه درصد کاهش 
 

 Tآزمون  از استفاده با منطقه طرح و شاهد كخا بافت يداده ها میانگین مقایسه از حاصل نتایج -4 جدول
 سطح معنی داري محاسباتی T میانگین طرح میانگین شاهد پارامتر

 Sand 0/80 0/72 **9/6 0023/0 ماسه

 Clay 0/2 0/6 **9/4 0080/0رس 

 Silt 0/22 0/18 ns4/2 0705/0سیلت 

ns ،*  درصد99و  95: به ترتیب غیرمعنی دار و معنی دار در سطح **و 
 
 شاهد: و البیپخش س منطقه خاك نمونه هاي ییایمیش اتیخصوصش یآزما از حاصل جیاتن .۳-۳
 

 (SP)خاك  اشباع
 با هشتبندي  سیالب پخش شاهد ایستگاه و پخش منطقه تیمار دو به مربوط  SP يداده ها میانگین مقایسه و تحلیل و تجزیه
 شاهد در منطقه آن میانگین به نسبت پخش منطقه (SP) كاشباع خا درصد میانگین نشان دهنده کاهش معنی دار tآزمون  کمک

 .نمی باشد معنی دار %  95سطح احتمال  در اما .می باشد  60تا  30و  30تا  0در دو عمق    %99 درسطح
 

 (EC)خاك  کییالکتر تیهدا
تـا  0عمق     در ،داد نشان tآزمون  شاهد باکمک منطقه با پخش منطقه كخا هدایت الکتریکی به مربوط يداده ها میانگین مقایسه

 داشته است. وجود يشور مقدار از   %99اطمینان  سطح در  يمعنی دار افزایش داراي  60تا  30و  30
 

 (pH)ته یدیاس
 یم رو نیا شاهد،از یاراض با سهیمقا در البیس پخش محدوده در  pH  اهشک رغم یعل هک دهد یم نشان قیتحق از حاصل جینتا

 اما .ردیقراگ نظر مد یائیاح يها برنامه در تواند یم یخوب به البیس پخش محدودهر د درخت کاري توسعه هک گرفت جهینت توان
 انجام نیبنابرا  .باشد زیناچ حد در همچنان راتییتغ نیاساله)  10(مثال  یطوالن مدت یک از پس هک داد نظر یقطع طور به توان ینم

 قابل توصیه می باشد. داًکیا باره نیا در یلیمکتقات  یتحق
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آزمون  باکمک سیالب هشتبندي پخش  ایستگاه در مطالعه مورد تیمار دو در كخا pH يداده ها میانگین مقایسه و تحلیل و تجزیه
t میانگین  دار معنی ئیجز کاهش نشان دهنده pH اطمینان  در سطح پخش منطقه در 53/7به   شاهد منطقه در 62/7از   كخا

  .می باشد 60-30و  30-0عمق در دو    99%
 
 
 

 سانتی متري 30-0 شاهد در عمق و البیپخش س منطقه خاك ی نمونه هايیایمیش اتیش خصوصیآزما از حاصل جینتا -5جدول 
 سطح معنی داري محاسباتی T میانگین طرح میانگین شاهد پارامتر

 EC 47/0 05/1 **2/17 000/0هدایت الکتریکی

 pH 62/7 53/7 *3/4 0124/0واکنش گل اشباع 

 SP 0/26 0/18 **2/6 0034/0درصد اشباع 

ns ،*  درصد99و  95: به ترتیب غیرمعنی دار و معنی دار در سطح **و 
 

 سانتی متري  60-30 شاهد در عمق و البیپخش س منطقه خاك ی نمونه هايیایمیش اتیش خصوصیآزما از حاصل جینتا -6جدول 

 سطح معنی داري محاسباتی T میانگین طرح میانگین شاهد پارامتر
 EC 83/0 03/1 **2/8 0012/0هدایت الکتریکی

 pH 58/7 47/7 **3/5 0062/0واکنش گل اشباع 

 SP 0/24 0/16 **8/9 0006/0درصد اشباع 
 درصد 99و  59به ترتیب معنی دار در سطح  **و  *
 
 

 
 و شاهد از نظر کربن آلیمقایسه  درصد میانگین دو منطقه پخش سیالب   -3شکل 

 



 
 

۲۰ 
 
 

 ... كخا شیمیایی و فیزیکی برخصوصیات پخش سیالب اثرات بررسی 
 محبوبه آقائی افشار و ... 

 
 مقایسه درصد میانگین دو منطقه پخش سیالب  و شاهد از نظر ازت کل -4شکل 

 
 
 

 
 مقایسه  درصد میانگین دو منطقه پخش سیالب و شاهد  از نظر پتاسیم  -5شکل 

 
 
 

 
 مقایسه  درصد میانگین دو منطقه پخش سیالب و شاهد  از نظر فسفر -6شکل 
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 )ECمقایسه  درصد میانگین دو منطقه پخش سیالب و شاهد از نظر هدایت الکتریکی ( -7شکل 

 
 
 

 
 مقایسه  درصد میانگین  دو منطقه پخش سیالب  و شاهداز نظر میزان ماسه -8شکل 

 
 
 

 
 مقایسه درصد میانگین دو منطقه پخش سیالب  و شاهداز نظر میزان رس -9شکل 
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 ... كخا شیمیایی و فیزیکی برخصوصیات پخش سیالب اثرات بررسی 
 محبوبه آقائی افشار و ... 

 
 دو منطقه پخش سیالب و شاهد  از نظر میزان سیلت مقایسه  درصد میانگین -10شکل 

 

 
 )pHمقایسه درصد میانگین دو منطقه پخش سیالب و شاهد از نظر واکنش گل اشباع ( -11شکل 

 
 
 

 
 )SPمقایسه  درصد میانگین دو منطقه پخش سیالب  و شاهد از نظر درصد اشباع ( -12شکل 
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 گیرينتیجه -4
پـژوهش سـه  نیشود. در ا كخا ییایمیو ش یکیزیرات قابل توجه در خواص فییتواند موجب تغ یالب میات پخش سیعمل یلکبه طور 

شدند. بر اسـاس  یخاك بررس يزیحاصلخ  يبه عنوان شاخص ها یقابل جذب و کربن آل میکل فسفر و پتاس تروژنیعنصر پرمصرف ن
ش رسـوبات وارد شـده بـه یه بـا افـزاک دیمشخص گرد يهشتبندالب  منطقه یپخش س محدودهدر  كخا زیج به دست آمده از آنالینتا
و ازت در منطقـه  میفسفر و پتاسـ ریمقاد قیتحق نیافته است. در ای شیافزا يدار یز به طورمعنین یو کربن آل یزان مواد آلیستم، میس

نـژاد  ي) ، آشـور1380رهبـر و کـوثر ( قـاتی. درتحقاستدرصد داشته  99در سطح  يدار یمعن شینسبت به شاهد افزا البیپخش س
ات یـعمل گـزارش شـده اسـت. شیافزا نی) ا1389راد ( ی) ، و بهشت1384(ی) ، طغرل1382( یعیو شف یی) ، مال1382( ي)، فخر1379(

پخش شده  هکبالبها وارد شیه توسط سک یمنطقه شده است:  الف) رسوبات نیدر ا كش فسفر خایالب از دو جهت باعث افزایپخش س
از  یفسـفر، ناشـ زانیـم شیشک افزا ین آنها رسوب نموده اند و بین عمل پخش در حدفاصل بین در حیزها و همچنیرکپشت خا درو 

از فسفر موجود در رسوبات، در آب حل شده و پس  يدست است. ب) مقدار نییو حمل مواد از باالدست حوضه و انتقال به پا يجداساز
) تغییـرات 1377( ي) و اسـد1379نـژاد ( يبه عقیده آشـورده اند. ین گردیم رس موجود جانشکمقدار  يبر رو ،كال خیاز نفوذ در پروف

، کیفیت سیالب و امالح حمـل  شـده كخا يدر مناطق پخش سیالب با توجه به شرایط هر منطقه، ویژگی ها كهدایت الکتریکی خا
الب به عرصه منتقل شده یق سیه از طرکاست  یش امالحیل افزایبه دل كاخ يش شوریافزادر اینجا نیز  توسط آن متفاوت می باشد. 

منس بر متر یز یدس 04/1الب به  یه در عرصه پخش سکباشد  یمنس بر متر میز یدس 65/0شاهد در حدود  یکیالکتر تیاست.  هدا
خـاك، لـزوم توجـه بـه توجه به عامل زمان در تحول و تکامـل اهش یافت. با کعرصه نسبت به شاهد  خاك pHافته است. یش یافزا
حـائز  الب،یخواص خـاك شـبکه پخـش سـ رییو توجه به تغ البیخاك شبکه پخش س اتیو اثر آن بر خصوص البیس تیفیک لیتحل
، اخـتالط نمونـه  شـگاهیآزما يازخطا زیخاك جهت پره ينمونه ها زیواحد جهت آنال شگاهیآزما کیانتخاب  نیباشد. همچن یم تیاهم
 یـیو مشـکالت اجرا سـتمیس یاز طراح یرسوب ناش کنواختی عیمختلف و عدم توز ياعماق مشابه در عرصه ها بهخاك مربوط  يها

توسط شفقتی صورت گرفته  يها یبررس ریو سا قیتحق نیا جیا توجه به نتاباشد. لذا ب یم نهیزم نیطرح از جمله نکات قابل توجه در ا
 ياز راه حل ها یکیباشد،  ریپذ هیتوج يو از جنبه اقتصاد سریم یفن دیاز د اتیعمل نیتوان اذعان نمود که چنانچه انجام ا یم) 1389( 

از  یباشد که ضمن کاهش خسارات ناش یخشک م مهیدر مناطق خشک و ن ژهیبو البیاستفاده از س يساز نهیبه يمناسب و کارآمد برا
باعـث  يدر منطقه هشتبند البیپخش س اتیاست.  عمل رخاك موث يزیحاصلخ شیو افزا ینیزم ریسطح سفره آب ز شیدر افزا ل،یس

رس  شینکته هم اشاره کرد که افزا نیبه ا دیگردد با یخاك م يدهاییکلو شیرس سبب افزا شیافزا نیرس شده است. همچن شیافزا
 دیبا ی. به طور کلارددمدت بدنبال  یرا در طوالن يزیحاصلخ شیخاك و بدنبال آن افزا یونیتبادل  شیو  افزا يریباعث کاهش نفوذپذ

 نگونهیشود. ا یم هیمدت توص یطوالن يبرا قیدق يمناسب و حفظ و نگهدار ییاجرا اتیعمل يزیپروژه با طرح ر نیا ياذعان کرد اجرا
خـاك محـدوده  يزیمثمر ثمر باشد و با باال بردن حاصـلخ اریندارد بس يزیاز لحاظ حاصلخ یخوب لیکه پتانس یتواند اراض یم اتیعمل

 آماده گردد. دیمثمر مف ریو درختان مثمر و غ اهانیاستقرار و رشد گ يخاك برا الب،یپخش س اتیانجام عمل ينظر برا وردم
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Abstract 
Flood spreading is among preventing method from damage of deluge, especially 
perishing of water and soil in latrine basins of arid and semiarid regions. Accumulation of 
sediments on the flood spreads regions lead to changes in soil fertility, revival and 
support of plant covering and controlling of desertification and change in 
physicochemical properties of soil in these regions. In order to measure of soil changes in 
the station of flood spreading Hashtbandi, Minab, Hormozgan, were dipped 12 cavities in 
two regions: flooded and control. Sampling was done from 0-30 cm and 30-60 cm depth. 
Physicochemical properties were evaluated in the samples. The obtained results indicated 
that the average of organic carbon, total nitrogen, amount of potassium and phosphorous, 
EC as well as sand percent significantly increased in the flood spreading region than 
control region and clay percent, pH and saturating percent (SP) decreased in the flood 
spearing region than control region. Beside, silt amount non-significantly decreased in the 
flood spreading region than control region. Generally, can be said flood spreading system 
changes the soil texture during the time and has positive effect on soil fertility. In 
addition, it causes to reduce soil permeability in due to deposit of small particles. 
Increasing amount of macro elements such as N, P and k as well as reduction of pH are 
positive effects for enhancing soil fertility, although increasing EC may be limited 
planting of some sensitive crops.  
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