
)پژوهشوسازندگی(33

شماره 103، پژوهش های آبخیزد اری، تابستان 1393

 

Email: mahdymortazavi@yahoo.com

تاريخ د  ريافت: آبان ماه 1384    تاريخ پذيرش: بهمن ماه 1384

bb bb

• جالل برخورداري
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یزد )نویسنده مسئول(  
• محمد زارع مهرجردي
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یزد
• مسعود يوسفي
کارشناس ارشد سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی
 تاریخ د ریافت: آذر ماه 1391     تاریخ پذیرش: مهر ماه 1392
تلفن تماس نويسند ه مسئول: 09132550057  
Email: jbarkhordary@yahoo.com

تاثیر پخش سیالب بر برخي خصوصیات پوشش گیاهي 
و خاك در ايستگاه آبخوان سرچاهان-استان هرمزگان

چکیده
يکي از راه حل هاي مناسب و كار آمد براي بهینه سازي استفاده از رواناب بويژه در مناطق خشك و نیمه خشك، استفاده از شبکه 
هاي پخش سیالب مي باشــد كه ضمن كاهش خسارات ناشي از سیل، در افزايش حجم سفره آب زير زمیني، احیاء مراتع و بیابان 
زدايي موثر اســت. هدف از اين تحقیق، بررسي برخي ويژگي هاي خاك و پوشش گیاهي شبکه پخش سیالب ايستگاه سرچاهان و 
مقايســه آن با منطقه شاهد است. در اين تحقیق اثرات پخش سیالب بر تغییرات كمي و كیفي پوشش مرتعي )زادآوري، شادابي( و 
خاك ســطحي در ايستگاه پخش سیالب سرچاهان در 90 كیلومتري شمال بندر عباس )مرز اقالیم ايران توراني و ساحلي( بررسي 
شد. بدين منظور يکي از شبکه هاي پخش ســیالب كه شامل پنج بند بود بعنوان تیمار و عرصه اي مشابه از نظر پوشش گیاهي و 
خاك كه فقط امکان سیلگیري ندارد بعنوان شاهد انتخاب گرديد، سپس ويژگي هاي پوشش مرتعي شامل درصد تاج پوشش، تولید، 
فراواني، تراكم، زادآوري و شــادابي گونه هاي گیاهي در  بندهاي پخش سیالب با 60 و عرصه شاهد  با 12 پالت 2×2 متر، در طي 4 
سال اندازه گیري و ثبت گرديد. همچنین از میزان و كیفیت سیالب هاي ورودي به شبکه و خصوصیات خاك در مناطق سیل گرفته 
و شاهد آمار برداري گرديد و با روش تحلیلي و آماري به بررسي اثرات كیفیت و میزان  سیالب ورودي به شبکه  بر روي خصوصیات 
خاك و پوشش گیاهي پرداخته شده است. نتايج اين تحقیق با استفاده از آزمون هاي آماري نشان داد كه از نظر كمي میزان درصد 
تاج پوشــش در عرصه آبگیري شده نسبت به عرصه شاهد در ســطح خطاي 1 درصد از نظر آماري داراي اختالف معني دار است، 
اما میزان تراكم، تولید و فراواني از نظر آماري داراي اختالف معني دار با شــاهد نیستند. تاثیر پخش سیالب بر افزايش زادآوري و 
شادابي پوشــش گیاهي مرتعي  ابتدا در گونه هاي يك ساله و سپس در گونه هاي چند ساله به مرور زمان نمايان گرديده است. در 
گونه هاي يکســاله بعلت رويش جديد در هر سال تغییرات زادآوري و شادابي در اثر بارندگي و سیالب سريع تر و نمايان تر است. 

ولي اين تغییرات در گونه هاي چند ساله همراه با تغییر ساير فاكتورهاي محیطي از جمله خاك ديرتر نمايان مي شود.

كلمات كلیدي: پوشش گیاهي مرتعي، پخش  سیالب، خاك، همبستگي، هرمزگان.
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Impact of Flood water spreading on Soil and vegetation parameters in Sarchahan station - Hormozgan
By: J. Barkhordari, Scientific Board, Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Yazd, 
Iran. (Corresponding Author; Tel: +0989132550057).M. Zare mehrjardi, Scientific Board, Agricultural and Natural 
Resources Research and Education Center, Yazd, Iran.  M. Yousefi, MSc, Agricultural Research, Education and 
Extension Organization, Iran .
Floodwater spreading is an efficient and appropriate method for the optimization of runoff utilization, particularly 
in arid and semiarid region. Beside the reduction of damage caused by the floodwater, this technique would also be 
useful in the artificial recharge of groundwater, rangeland rehabilitation and desertification control. This research 
was conducted on the effects of floodwater spreading on some of the characteristics of vegetation and soil surface 
parameters. Two key areas were selected within and outside floodwater spreading in the Sarchhan plain. In this 
study, are investigated the effects of flood water spreading on the quality(regeneration, vitality) and quantity of 
pasture cover in Sarchahan Flood spreading station  at 90 km north of Bandar Abbas. For this purpose two areas were 
chosen a part of the water spreading as a treatment and a similar areas in terms of vegetation cover and soil that it just 
not flood as a control. The vegetation cover items were recorded in 60 plats for water spreading area and 12 plats for 
control by 2×2 m during 4 years. This area is with a poor range condition and negative trend. In this study percentage 
of vegetation cover, density and forage production of rangeland plants were measured at water spreading and control 
area. ANOVA test showed based on quantitative variation there is significant differences between percentage cover 
(P>0.01) in flood spreading and control areas. But there is no significant difference between density, productivity 
and frequency factors. The effects of flood spreading on increasing procreation freshness of rangeland vegetation 
cover are apparent first in annual spices then perennial species later with changing in other environmental factors 
as soil.
 
Keywords: Rangeland vegetation, Flood water spreading, Soil, correlation, Hormozgan. 

مقدمه
بهبود شــرایط زیســت محیطــي، اکولوژیكي، خــاك، اقتصادي 
اجتماعــي و افزایش ذخیره نزوالت آســماني و به تبــع آن آب قابل 
اســتحصال از جمله اهداف مهم  و قابــل پیش بیني حاصل از اجراي 
طرح پخش سیالب بر آبخوان در عرصه هاي مختلف کشور مي باشد. 
مسلما اجراي این طرح دگرگوني هاي وسیع قابل پیش بیني، از جمله 
تغییر در وضعیت خاك و پوشــش گیاهي عرصه هاي پخش ســیالب 
را به همراه خواهد داشــت. تحقیقات به عمل آمده در مورد استفاده از 
مهار و ذخیره ســازي سیالب ها در اصالح خاك و باروري محصوالت 
مرتعي و جنگلي به حدود 3 هزار سال پیش، باز مي گردد که آثار آن 
در صحراي نگو، حاکي از استفاده از پخش سیالب توسط قوم گذشته 
اســت. دهمرده و همكاران )2013( در تحقیقي در ایســتگاه پخش 
سیالب منطقه هامون سیستان، اثرات پخش سیالب بر خاك و پوشش 
گیاهي را مورد بررســي قرار داد که نتایج نشان داد. پخش سیالب اثر 
قابل توجهي بر درصد پوشــش گیاهي و تولید گیاهان داشته است اما 
بر اساس آماري تفاوتي بین تیمار سیلگیري و شاهد وجود ندارد. البته 
اثر پخش ســیالب بر درصد مواد آلي، ازت، کاهش اســدیته و هدایت 
الكتریكــي خــاك از نظر آماري معني دار بوده اســت. همچنین طي 
تحقیقي در ایستگاه پخش سیالب کوهدشت لرستان توسط محمدیان 

و همكاران )1391( نتیجه گرفته اســت که عملیات گسترش سیالب 
بر روي مراتع ســنگالخي منطقه باعث افزایش مواد آلي خاك، ازت، 
فســفر و پتاسیم خاك شده و از نظر آماري این تغییرات در سطح %5 
معني دار بوده اســت. همچنین باعث تغییرات فیزیك و شــیمیایي و 
افزایش حاصلخیزي خاك و همچنین بهبود چشمگیر پوشش گیاهي 
مرتعي گردیده اســت. فروزه و شرافتمند راد )2012( نیز در تحقیقي 
مشابه در ایستگاه پخش سیالب کوثر استان فارس نتیجه گرفته است 
که اثر پخش ســیالب بر انواع فرم هاي رویشي مرتع معني دار بوده و 
باعــث افزایش پایداري و بهبود چرخــه مواد مغذي خاك و در نتیجه 
احیا مراتع گردیده است. همچنین نتایج تحقیق انجام شده در ایستگاه 
پخش سیالب تنگستان بوشهر به منظور ارزیابي اثرات پخش سیالب 
بر خصوصیات خاك و ویژگي هاي رویشی گونه هاي دست کاشت نشان 
داد که بافت خاك، اســیدیته، هدایت الكتریكي، ازت، فسفر و پتاسیم 
در قطعات سیل گرفته و شاهد داراي اختالف معني دار مي باشد. البته 
پخش ســیالب  اثرات متفاوتي در صفات مورد ارزیابي گونه ها داشته 
اســت. لذا ارتباط و اثرات متقابل نزدیكي بین خاك و پوشش گیاهي 
یك منطقه مشــخص اقلیمــي وجود دارد که یكــي را بدون دیگري 

نمي توان مطالعه و بررسي نمود )قاسمي و حیدري، 1388(.
در تحقیقي که توســط walter در سال1960 در خصوص تاثیر 
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پخش ســیالب بر پوشش گیاهي در مونتانا انجام شد، حاکي از اثرات 
مفید کمي و کیفي پخش ســیالب بر  خاك و پوشــش مرتعي  بوده 
است. وي عمق، مقدار و نوع نمك هاي خاك، شدت و کیفیت سیالب 
را به عنوان عوامل مهــم در تحول عرصه ها معرفي مي کند. فروزه و 
حشمتي)1387( در تحقیقي دیگر در ایستگاه پخش سیالب ایستگاه 
گربایگان، نشان داد که پخش سیالب بر افزایش درصد پوشش گیاهي 

و تولید فرم هاي رویشي موجود  تاثیر معني دار دارد. 
از میــان گونــه هــاي بوتــه اي موجــود تراکــم گونــه غالب 
Helianthemum Lipii افزایش داشــته ولي سایر گونه هاي بوته 
اي تفاوت معني داري مشــاهده نشده اســت. بیات موحد و موسوي 
)1386( در تحقیق در ایســتگاه پخش ســیالب سهرین و قره چریان 
زنجان، تأثیر پخش سیالب را بر تغییرات ترکیب گیاهي در یك عرصه 
پخش مورد بررســي قرار داد.  نتایج هشت سال آماربرداري نشان داد 
که برخي گونه ها تحت تأثیر پخش ســیالب حــذف گردیده، برخي 
افزایــش یا کاهش یافته و تعــدادي گونه جدید نیز بــراي اولین بار 

مشاهده شده اند. 
افزایش پوشــش گیاهي و ظهور گونه هاي خوشــخوراك در سال 
آخر نشان داد که پخش سیالب مي تواند تولید علوفه را بهبود بخشد. 
همچنین، با توجه به شكل رویشــي گونه هاي مشاهده شده، اگرچه 
علفي هاي یكســاله افزایش یافتند، اما پخش سیالب در مورد استقرار 
گندمیــان دائمي موفق عمل نكرده اســت. زارع چاهوکي و همكاران 
)1387( در بررســي ارتباطــات متقابل خواص فیزیكي و شــیمیایي 
خاك با گونه هاي غالب مرتعي منطقه مهرزمین قم نشــان دادند که 
پارامترهاي مختلف خاك تأثیر یكســاني بر گونه ها ي گیاهي ندارند 
و از بین عوامل خاکي مورد بررســي، تاج پوشــش گونه ها بیشترین 
همبســتگي را با دو عامل میزان پتاسیم و ضخامت افق ها و کمترین 
هم بستگي را با هدایت الكتریكي داشته است. همچنین این محققان 
بیان مي کنند که روش پخش ســیالب به علت افزایش تغذیه ســفره 
هاي آب زیرزمیني، اصالح نفوذپذیــري خاك، افزایش درجه باروري 
و حاصل خیزي خاك، افزایش ذخایــر رطوبتي خاك و احیاي مراتع 
روش مناسبي است. Hejcmanova& Hejcman )2006( ارتباط 
فاکتورهاي خاك و پوشــش گیاهي در یك عرصه پخش سیالب را در 
کشور سنگال مورد بررسي قرار دادند و نتایج بیانگر این بود که رابطه 
معني داري بین تاج پوشش درختان با حاصل خیزي خاك وجود دارد 
و بیان داشــتند که فاکتورهاي خاك و پوشش، به صورت محلي روي 

یكدیگر تأثیر مي گذارند. 
جمع بندي سوابق تحقیقاتي ارائه شده نشان مي دهد که  پخش 
ســیالب همواره بر خصوصیات خاك مؤثر بوده و بررســي گونه هاي 
گیاهي که اثرات متقابل و مســتقیمي با خاك دارند نیازمند تحقیقات 
بیشــتري مي باشد. درختان به وسیله چندین مكانیسم با خصوصیات 
فیزیكي و شــیمیایي خاك اثر متقابل دارند. هــدف از انجام تحقیق 
حاضر، بررسي اثرات کمي و کیفي سیالب  بر روي خاك و  خصوصیات 
پوشــش در  ایستگاه پخش سیالب  سرچاهان در استان هرمزگان در 

طي 4 سال آماربرداري بوده است.

مواد و روش ها
موقعیت محل اجرا

طرح آبخوانداري ســرچاهان در مسیر جاده اصلي بندر عباس به 
سیرجان در فاصله 120 کیلومتري شمال بندر عباس  بر روي مخروط 
افكنه ســرچاهان )تنگه زاغ( قرار دارد. مختصات جغرافیایي آن” 18 
´52 ° 55تــا” 42 ´53 °55 طــول شــرقي و ”54 ´57 °27 تا ´1 
°28 عرض شمالي مي باشــد. رودخانه اصلي آن بنام پرعابدین از سر 
شــاخه هاي رودخانه کل مي باشــد که در بخش غربي رواناب هاي 
خود را به رودخانه شــور حاجي آبــاد و رودخانه کل و از آنجا به دریا 
تخلیه مي شود. اقلیم منطقه در محدوده  بیاباني گرم میانه واقع شده 
معدل درجه حرارت ســالیانه 25/7 درجه سانتیگراد و حداکثر درجه 
حرارت 50 درجه ســانتیگراد در تیر ماه و حــد اقل درجه حرارت 1 
درجه سانتیگراد در دي ماه مي باشد. معدل بارندگي این منطقه طبق 
اطالعات 14 ســاله ایستگاه ســرچاهان 204 میلیمتر برآورد گردیده 

است. 
بارندگي ها بیشــتر در فصل زمســتان و تا حدودي در فصل بهار 
مي بارد و از شــدت باالیي برخوردار است. با توجه به اطالعات موجود 
بارندگي هاي تابســتانه نیز در این منطقه مشاهده مي شود.  منطقه 
مورد مطالعه دشــت سیالبي بوده و داراي شیب مالیمي حدود یك تا 
دو درصد مي باشــد. خاك منطقه جوان و بخاطر بافت شني و سبك 
خاك دانه اي، فاقد هرگونه ســاختماني )single grain( مي باشد. 
با توجه به مطالعه پوشــش گیاهي منطقه آبخوان قبل از اجراي طرح 
پخش ســیالب و بررســي هاي بعدي که در زمــان نصب پالت ها از 
وضعیت تیپ هاي مرتعي به عمل آمد، نشان داد که محدوده ایستگاه 
 Cymbopogon olivieri آبخوانداري بر روي یك تیپ گیاهي بنام

aucheri Platychaete - گسترش یافته است. 

روش بررسي
این مطالعه  در یكي از شبكه هاي پخش سیالب ایستگاه سرچاهان  
اجرا گردید. در این بررســي میزان و کیفیت ســیالب هاي ورودي به 
شبكه و تغییرات درصد تاج پوشش و تولید مرتعي  وخاك در مناطق 

سیل گرفته و شاهد به شرح ذیل آمار برداري گردید.
الف- با نصب اشل مدرج در  دهانه ورودي کانال آبرسان و تعیین 
زمان تداوم ســیل، حجم سیالب ورودي به شبكه محاسبه گردید و با 
نمونه گیري از سیالب و انتقال به آزمایشگاه خصوصیات کیفي سیالب 

تعیین شد.
ب- به منظور تعیین تغییرات پوشش گیاهي در عرصه هاي سیل 
گرفتــه  و شــاهد ، ابتدا در عرصه پخش ســیالب نقاطي ثابت جهت 
نصــب پالت انتخاب گردید. به منظور تعیین این نقاط ثابت در امتداد 
کانال هاي پخش آب بر روي خطوط میزان با فواصل مساوي 4 نقطه 
مشــخص گردیده )انتخاب نقطه اول بطور تصادفي( و در طول کانال 
پخش به فواصــل تقریبي 150 متر اقدام به پالت گذاري گردید، این 
عمل در 5 کانال پخش تكرار گردید. )ابعاد پالت ها 2×2 متر بوده که 
مجموعاً شامل 60 پالت 4 متر مربعي است. ضمناً جهت ثابت و دائمي 
بودن پالتها، اطراف آنها با سیم خاردار به ابعاد 3×3 متر محصور و کل 
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شبكه طرح توسط قرقبان محافظت گردید.
ج- سپس در منطقه شــاهد نیز با شرایط پوشش گیاهي و خاك 
مشابه، بطور تصادفي 12 پالت 4 متر مربعي نصب گردید. در هر سال 
در فصول پاییز و بهار براي کلیه گونه هاي گیاهي مرتعي، پارامترهاي 
تاج پوشش، زادآوري و شادابي )در عرصه هاي پخش سیالب و شاهد( 
اندازه گیــري و داده هاي تاج پوشــش با اســتفاده از آزمون تجزیه 
واریانس و یا t اســتیودنت و زادآوري و شادابي با آزمون هاي توصیفي 

ناپارامتري مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
د-همچنین به منظور بررســي تغییرات خصوصیات خاك در اثر 
پخش ســیالب در عرصه هاي ســیل گرفته  و شاهد  به ترتیب سه و 
یــك پروفیل  حفر گردید و از افق هاي مختلف خاك نمونه برداري و 
براي  بررسي خصوصیات فیزیك شیمیایي به آزمایشگاه ارسال گردید. 
در نهایت با روش تحلیلي به بررســي اثرات کیفیت و میزان  سیالب 
ورودي به شــبكه  بر روي خصوصیات خاك و پوشش گیاهي پرداخته 

شده است. 

نتايج
1-مشخصات كمي و كیفي  سیالب ها

جدول )1( مشخصات کمي درصد سیل گیري عـرصه ها را نـشان 
مي دهد. بزرگترین سیالب وارد شده به شبكه پخش سیالب در مدت 
آماربرداري طــرح تاریخ 1382/1/7 بوده که 35 درصد از عرصه هاي 
طرح را  ســیالب فرا گرفته است و کمترین آن سیالب 83/1/25 بوده 
که حدود 12 درصد از عرصه ها ســیل گیري شــده است. نكته قابل 
توجه  این که حداکثر سطحي از عرصه هاي طرح که سیل گیري شده 
کمتر از 40 درصد بوده اســت . خطا هاي طراحي و ناهمواري سطح 

عرصه ها باعث گردیده سیل بصورت یكنواخت  پخش نگردد.
در بررســي  نتایج تجزیه شــیمیایي نمونه هاي سیالب  ایستگاه در 
جدول) 2( نشــان مي دهد که هدایت الكتریكي سیالب متغییر بوده 
و حداقل 468 و  حداکثر 4200 میلي موس بر سانتي متر بوده است 
که مي تواند بعلت تنوع ســازند هاي زمین شناسي حوزه باال دست و 
عدم پراکنش مكاني بارندگي در ســطح حوزه باشد. همچنین میزان 
گل آلودگي سیالب ها نیز متغییر بوده و از 0/63 تا 11/2 گرم بر لیتر 
ثبت گردیده اســت. ولي میزان اسیدیته اختالف کمتري را نشان مي 

دهد. حداقل7/8 تا 8/8 بوده است.

2-تغییر خصوصیات فیزيك و شیمیايي خاك
نتایج حاصله از تجزیه نمونه هاي خاك نشان مي دهد که هدایت 
الكتریكي نمونه هاي برداشــت شده از مناطق سیل و رسوب گرفته از 
دیگر نمونه ها بیشتر بوده و الیه 20-0  ساتیمتر محل سیل و رسوب 
گرفته از الیه زیري داراي هدایت الكتریكي بیشتري است)جدول 3(. 
همچنین هدایت الكتریكي نمونه هاي خاك شــاهد نســبت به نمونه 
دیگــر کمتر و بطور کلي هدایت الكتریكي دیگــر مناطق بین 1 تا 3 
میلي موس مي باشــد. درصد آهك در نمونه ها بین 32 تا 40 درصد 
بوده و گچ در آنها وجود ندارد، اســیدیته منطقه قلیایي و بین 7 تا 8 
و درصــد کربن آلي ناچیز بوده و نمونه هاي شــاهد درصد کربن آلي 

کمتري نســبت به نمونه هاي دیگر دارند. بافت خاك سبك و درصد 
شــن خاك زیاد است، ولي بطور کلي درصد شن در نمونه هاي خاك 
عمق 20-0 مناطق ســیل و رسوب گرفته نســبت به مناطق سیل و 
رسوب نگرفته و شاهد کمتر است و داراي درصد بیشتر رس و سیلت 

مي باشد.
میزان امالح موجود در نمونه هاي خاك مناطق ســیل و رســوب 
گرفته نســبت به مناطق دیگر و شاهد بیشتر مي باشد. بعنوان نمونه 
میزان ســدیم خاك نمونه هاي منطقه ســیل و رسوب گرفته خیلي 
بیشــتر از نمونه هاي خاك مناطق دیگر مي باشــد . بعلت  باال بودن 
نســبي امالح در بعضي از ســیالب هاي ورودي به شــبكه )از جمله 
سیالب 1382/1/7(  هدایت الكتریكي خاك هاي داخل عرصه افزایش 
یافته اســت و بالطبع آن  حضور گونه  هاي  گچ و نمك دوســت که 

بیشتر از گونه هاي مهاجم هستند افزایش یافته است )شكل 1(.

3- تغییرات خصوصیات پوشش گیاهي 
نتایــج آمار درصد پوشــش گیاهي جدول )5( نشــان مي دهد که در 
ســال1379 اختالف متوســط درصد پوشــش عرصههاي آبخوان و شاهد 
کمتر از 0/2 درصد بوده و این شــاخص در ســال 1382 نیز در 0/6 درصد 
باقي مانده اســت. در این دو سال بعلت قرار داشتن در ابتدا و انتهاي دوره 
خشكسالي شــدید)82-80( در منطقه قابل توجیه مي باشد. ولي در سال 
1383 این شاخص به 7 درصد و در سال 1384 به 9/2 درصد رسیده است، 
افزایش اختالف درصد پوشش عرصه هاي شاهد و آبخوان در این دوره تاثیر 
پخش ســیالب بر پوشــش مرتعي منطقه بوده و این روند با افزایش تعداد 
سیالب هاي پخش شده در حال افزایش مي باشد. نتایج  آنالیز واریانس نیز 
نشان داد که با وجود سیالب در آبخوان درصد تاج پوشش در سال هایي که 
سیل مناسب بوده نســبت به عرصه اي که آبگرفتگي نداشته از نظر آماري 
در ســطح خطاي 1 درصد معنادار بود.  البته ایــن تاثیر بر ترکیب گیاهي 
مرتع نیز دیده مي شــود بطوري که پس از پخش سیالب درصد گونه هاي 
غیر خوشخوراك و یكساله افزایش زیادي یافته است. در سال 1383 تراکم 
گونه هاي مهاجم همچون چســبك  و هاالموك  که به همراه سیالب سال 
قبل وارد عرصه آبخوان شــدند ترکیب گیاهي را به سمت گونه هاي کالس

III  افزایش داده است)شــكل1(. ولي در سال 1384 با افزایش گونه هاي 
خوشخواك و دائمي روند تحول پوشش مرتعي را به سمت پایداري و تولید 

علوفه بیشترسوق داده است. 
همچنین نتایج آماربرداري تولید علوفه مرتع  نیز نشان مي دهد که در 
سال 1379 میزان تولید علوفه خشك در محدوده عرصه هاي پخش سیالب 
و شــاهد به ترتیب  38/3  و 38/2 کیلو گرم بر هكتار بوده  اســت. اما این 
میزان در ســال 1384 به 58/34 و 41/74 کیلوگرم بر هكتار رسیده است. 
افزایش اختالف تولید علوفه بین منطقه شــاهد و آبخوان  در ســال1384 
تاثیر پخش ســیالب بر پوشش مرتعي بوده اســت. همانطور که درجدول 
شماره 5 مشخص شده  بیشــترین تولید علوفه در مناطق سیلگیر آبخوان  
مربوط به گونه Cymbopogon olivieri  از گروه گندمیان چندســاله 
مي باشــد که ســازگاري خوبي با پخش ســیالب  از خود نشان داده اند و 

کمترین نقش در تولید علوفه، مربوط به گندمیان یكساله بوده است.
در آمار کیفي جدول )9( سال1379 وضعیت زادآوري گونه هاي گیاهي 
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جدول 1- تاريخ وقوع و تعداد سیالب هاي جاري شده

تدوام سیل تاريخ وقوعتعداد سیل
)ساعت( 

درصد آبگیري 
عرصه ها

 21382/1/14/515

 31382/1/78/538

483/1/252/512

583/12/14628

عرصه هاي آبخوان و شــاهد بویژه گونه هاي چندساله و فورب هاي یكساله 
در حد متوســط بوده است و در سال 1382 که چند روز پس از بارندگي و 
سیالب آمار برداري صورت گرفته است وضعیت زادآوري اکثر گونه ها بویژه 
یكساله ها که تازه رویش کرده بودند در هردو عرصه شاهد و آبخوان به حد 
خوب افزایش یافته بودند، ولي درآماربرداري ســال 1383و 1384 اختالف 
زادآوري گونه ها در عرصه هاي شــاهد و آبخوان که ناشــي از تاثیر مثبت 

پخش ســیالب بر زادآوري گونه هاي مختلف گیاهي بویژه گونه هاي چند 
ساله بوده نمایان گردیده اســت. به منظور کمي کردن زادآوري کونه هاي 
گیاهي،الزم است  دامنه مشخصي براي آماربرداري آن در نظر گرفته شود. 
لذا در زمان آمار برداري وجود کمتر از 3 پایه از گیاهان تازه روئیده معادل 
زادآوري ضعیف ، 3 تا 10 پایه معادل متوســط و بیشــتر از 10 پایه معادل 

خوب در نظر گرفته شد.

جدول 2- تجزيه شیمايي نمونه هاي سیالب 

هدايت الکتريکيتاريخ نمونه برداريرديف
Ec×106 

گل آلودگي
g/litاسیديته

پتاسیمسديممنیزيمكلسیم

میلي اكي واالن در لیتر

177/3/3130901/48/0727/54323-

280/10/1942003/28/4809023021/2

380/11/264680/388/81024211/4

481/1/2331002/657/8851059921

581/6/64800/3757/81015222

682/1/14830/638/04----

782/1/7268811/2881937811

883/1/2510833/658/5----

983/12/144900/938/14----

1084/1/305201/27/91618274/2
*محل نمونه برداري ها دهانه ابگیر بوده است.

همانطور که از آمار کیفي جدول )10( نیز مي توان اســتنباط کرد در 
ســال 1379 وضعیت شادابي گونه هاي گیاهي عرصه هاي آبخوان و شاهد 
بویژه گونه هاي چندســاله در حد متوســط بوده اســت و در سال 1382 
که چند روز  پس از بارندگي و ســیالب آمار برداري صورت گرفته اســت. 
وضعیت شــادابي گونه هاي یكســاله که تازه رویش کرده بودند در هر دو 
عرصه شــاهد و آبخوان به حد خوب افزایش یافته ولي گونه هاي چند ساله 
که با گذراندن دوره خشكســالي بصورت نیمه خشــك بوده و هنوز شادابي 
خود را بدست نیاورده و حتي کم شده بودند. ولي درآماربرداري سال 1383 

و 1384 اختالف شــادابي گونه ها در عرصه هاي شــاهد و آبخوان و تاثیر 
مثبت پخش سیالب بر شــادابي گونه هاي مختلف گیاهي ویژه گونه هاي 
چند ساله نمایان گردیده است. همچنین به منظور کمي کردن شادابي کونه 
هاي گیاهي، دامنه مشخصي براي آماربرداري میزان شادابي در نظر گرفته 
شده است. لذا وجود کمتر از 30 درصد خشكیدگي در اندام هوایي گیاهان 
معادل شادابي خوب، 30 تا 70 درصد معادل متوسط و بیشتر از 70 درصد 

خشكیدگي معادل شادابي کم در نظر گرفته شد.
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عرصه شاهدعرصه سیل گرفتهشاخص

Depth (cm)0-2020-4040-600-2020-4040-60
Sand%(0.05-2)mm768274788688

Silt%(0.002-0.05)mm1812201444
Clay%(<0.002 mm)6668108

Textureشنشن لوميشن لوميشن لوميشن لوميشن لومي
Gravel%457065406550

SP20/4623/8722/9322/7622/6323/34
pH7/837/677/708/598/548/36
EC1/572/812/960/780/781/05

%OC0/1020/1360/5290/1750/0390/019
%N (total)0/0310/0350/0380/0590/0420/035

P (ppm)1/661/021/532/481/050/83

K (ppm)646464
TNV45/3643/9648/7247/3644/2848/28

%CaSO4نداردنداردنداردنداردنداردندارد
CEC3/42/563/363/282/242/54

Ca+++Mg++(meq/l)1224275/66/06/4
Na+(meq/l)4/14/754/752/51/94/0

Sum cation(meq/l)16/128/7531/758/17/910/4
SAR1/71/41/31/51/12/2

HCO-3(meq/l)2/21/62/43/02/62/6
Cl-(meq/l)75/5152/52/53/5

SO4= (meq/l)6/52112/52/53/04/3
Sum anion(meq/l)15/728/129/98/08/110/4

جدول 3- نتايج حاصل از تجزيه خاك مناطق متاثر از سیل و شاهد

جدول 4- میانگین میزان سديم بر حسب میلي اكي واالن بر لیتر

تعداد 
سیل

منطقه سیل و رسوب 
گرفته

منطقه سیل 
گرفته

منطقه سیل و رسوب 
نگرفته

منطقه 
شاهد

0-2017/253/552/92/5

20-4016/44/554/751/9

40-6019/54/83/34

تاثیر پخش سیالب بر برخي خصوصیات ...
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شکل 1- افزايش تراكم گونه هاي مهاجم پس از اولین سیل گیري عرصه ها

بحث و نتیجه گیري 
از برآینــد پژوهش اســتنباط مي شــود که عملیات پخش ســیالب، 
ویژگي هاي رویشــي گونه هاي مورد مطالعــه و خصوصیات خاك را تحت 
تأثیر قرار داده اســت. نتایج نشان داد که اثر استحصال رسوبات همراه سیل 
بر  روي خاك و پوشش گیاهي  بارزتر از سیالب بوده و همچنین مهمترین  
فاکتور متغییر کیفي در ســیالب هاي ورودي به عرصه هاي پخش سیالب  
هدایت الكتریكي مي باشــد که در یك بررســي اولیه بیــن نوع گونه هاي  
گیاهي جدید وارد شده به عرصه ها بوسیله سیالب با میزان هدایت الكتریكي 
نشان مي دهد. پس از ســیالب 1382/1/7 که میزان هدایت الكتریكي آن 
2688 میلي موس بر سانتي متر بوده گونه هاي شور پسند و گچ دوست از 
 Fagonia و Forsskalea tenasisma و Grantia aucheri جمله
bruguieri گســترش زیادي در سطح عرصه ها یافته اند. ولي در سیالب 
هــاي بعدي بویژه با کاهش هدایت الكتریكي ســیالب این گونه ها با گونه 
هاي دیگر از جملــه Dicyclofora persica و Anthemis sp. که از 
خوشــخوراکي بهتري برخوردارند، جایگزین شده است. لذا با نتایج فروزه و 
حشــمتي )1387( همخواني دارد. لذا توجه به کیفیت ســیالب هاي وارد 
شده به عرصه ها و در صورت امكان گزینشي کردن آنها مي توان در هدایت 
جامعه گیاهي به ســمت گونه هاي گیاهي خوشخوراکتر اقدام نمود. نتایج 
بررســي اثرات پخش سیالب بر پوشش گیاهي نشان داد که در سال 1379 
اصال" ســیل گیري وجود نداشته و به علت عدم سیل گیري پوشش گیاهي 

نتوانسته است به خوبي در عرصه شاهد و پخش نمایان شود. 
اولین ســیل گیري در سال 1382 به وقوع پیوست که این سیل گیري 
اثر خود را در ســال هاي بعد نمایان ساخته است. چنانچه میانگین درصد 
پوشــش گیاهي را در جدول )7( مشاهده کنیم در سال هاي آخر نسبت به 
سال هاي پیشین افزایش درصد پوشش گیاهي چشمگیر بوده که بیانگر اثر 
مثبت سیالب بر پوشــش گیاهي و نهایتاََ صفات پوشش گیاهي بوده است. 
ولي از نظر آماري معني دار نبود، همچنین تحلیل آماري دادههاي سالهاي 
1383 و 1384 در ایــن تحقیــق نیز این روند را نشــان میدهد که با روند 

افزایش سیل گیري عرصه ها و پخش شدن یكنواخت تر سیل، روند افرایش 
اختالف در تغییر فاکتور هاي گیاهي عرصه هاي شــاهد و پخش  بیشــتر 
مي شــود. مي توان اســتنباط کرد که موفقیت طرح هاي پخش سیالب بر 
روي مراتع منوط به پخش شــدن  یكنواخت سیالب بر روي سطح مراتع و 
تعداد کافي در هر سال بوده که نیاز به چند سال زمان براي  رفع مشكالت 
طراحي و هموار شــدن سطح عرصه ها براي پخش یكنواخت سیل بر روي 

پوشش گیاهي عرصه ها است. 
معموال عملكرد پخش ســیالب بر روي پوشش گیاهي مرتع در رویش 
ســال هاي بعد پوشش گیاهي مشــخص مي گردد، در سال اول سیلگیري 
عرصه طرح بعلت کنده شــدن قسمت هاي خشــكیده گیاهان چند ساله 
بوســیله ســیالب و یا تنش ناگهاني در آنها، ابتدا درصد پوشش گونه هاي 
چند ساله خوشخوراك عرصه کم شــده و درصد پوشش گیاهان یك ساله 
که اکثرا مهاجم و غیر خوشخوراك هستند در سطح عرصه افزایش مي یابد.

لذا با کاهش گونه هاي خوشخوراك میزان تولید علوفه مرتع نیز کاهش مي 
یابد. ولي در ســال هاي بعد با تداوم ســیل گیري و بهبود سایر فاکتورهاي 
محیطــي از جمله خصوصیات خاك) بافت و رطوبت( درصد پوشــش گونه 
هاي خوشــخوراك و در نتیجه تولید علوفه مرتع ممكن است افزایش یابد. 
البته کیفیت ســیالب نقش بســیار زیادي در بهبــود خصوصیات کمي و 
کیفي پوشــش گیاهي مرتع دارا مي باشــد که با نتایــج تحقیق دهمرده و 

همكاران)2013( در منطقه سیستان تشابه دارد. 
نكته مهم دیگري که مي توان اظهار داشــت این است که سیل گیري 
مناســب در عرصه منجر به افزایش خصوصیات پوشش گیاهي خواهد شد، 
زیرا در ســطح عرصه هاي پخش فقط 35 درصد سیل فرا گرفته و سیالب 
نتوانســته اثر خود را بر پوشــش بصورت کامل بگذارد در این راستا متین 
)1384(در تحقیقي مشابه در ایستگاه پخش سیالب اصفهان نتیجه گرفته 
کــه اختالف معني داري بین درصد پوشــش و تولیــد در دو محل پخش 
ســیالب و شاهد وجود ندارد که دلیل آن را عدم سیل گیري مناسب عرصه 

هاي طرح در زمان آماربرداري اعالم نموده است. 
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كالس خوش فرم رويشیگونه گیاهي
خوراكي

1378-13791381-13821382-13831383-1384

شاهدآبخوانشاهدآبخوانشاهدآبخوانشاهدآبخوان

Gymnocarpuse decander

بوته اي هاي 
چند ساله

II2/11/52/21/42/71/583/12/03

Platychaete aucheriII3/72/232/62/33/230/513/983/65

Salvia sharifiII--0/4-0/450/040/510/3

Helianthemum lippiII1/051/530/550/70/660/190/870/98

Anvilea garciniIII0/410/30/08-0/19-0/22-

Gailonia aucheriIII1/131/71/21/81/60/351/951/9

Helotropium sp.I0/08-0/1-0/16-0/19-

Convolus sp.II0/2-0/2-0/4-0/43-

Salvia aegypticaII0/650/73-0/3-0/080/09-

Peganum harmalehIII------0/08-

Cymbopogon olivieri گندمیان
چندساله

II5/116/94/35/156/645/58/515/7

Stipa capencis گندمیان
یكساله

III0/08-1/151/051/571/31/411/4

Savignya parviflora

فورب هاي 
یك ساله

II0/34-0/05-0/260/20/350/24

Grantia aucheriIII--1/21/81/13-0/86-

Astragalus sp.I--------

Rumex vesicariusI--0/06---0/1-

Medicago sp.I--0/08----

Fagonia bruguieriIII0/05-10/951/551/251/5

Chesnia astraglaedsI0/03-0/05-0/03--

Belepharis persicaIII0/08-/04----

Resinus comenusIII--0/14-0/27--

Citrulus colocynthusIII----0/13--

Forsskalea tenasismaIII----0/71--

Dicyclofora persicaI------0/5-

Anthemis sp.I------0/3-

جدول 5- آمار درصد پوشش گونه هاي مختلف پوشش مرتعي در داخل پخش سیالب و شاهد در سال هاي مختلف

جدول 6- تجزيه واريانس خصوصیات پوشش گیاهي در عرصه هاي پخش سیالب و شاهد در سال هاي مختلف

1384-13831383-13821382-13791381-1378عوامل

0/79ns0/87ns0/21ns0/15nsتراکم

0/66ns0/63ns0/68ns0/31nsفراواني

0/99ns0/95ns0/46ns0/31nsتولید
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جدول 7- مقايسه میانگین های درصد پوشش گیاهان مرتعي در داخل پخش سیالب و شاهد

 نوع گیاهان
1378-13791381-13821382-13831383-1384

شاهدآبخوانشاهدآبخوانشاهدآبخوانشاهدآبخوان

I 0/1100/2900/1901/090کالس

II 13/1512/899/99/8514/348/117/8412/9کالس

III 1/753/413/046/2511/0610/3512/678/4کالس

9/3287/336/59/397/3511/678/86بوته ای های چند ساله

5/116/94/35/156/645/58/515/7گندمیان چند ساله

1/151/051/571/31/411/4-0/08گندمیان یكساله

2/62/754/11/454/81/75-0/53فورب های یكساله

1/51/52/62/453/712/93/73/2الشبرگ

16/5116/316/7616/125/418/4530/5121/3جمع کل

جدول 8- نتايج حاصل از مطالعه تولید )كیلوگرم بر هکتار( گونه هاي مختلف مرتعي در مناطق متاثر از سیل و شاهد 

عرصه شاهدعرصه سیل گرفتهگونه گیاهي

26/8121/84بوته اي هاي چند ساله

27/2318/21گندمیان چندساله

0/140/14گندمیان یكساله

4/161/55فورب هاي یكساله

58/3441/74جمع کل

جدول 9- بررسي تغییرات زاد آوري در داخل و خارج عرصه آبخوان

 نوع گیاهان
1378-13791381-13821382-13831383-1384

شاهدآبخوانشاهدآبخوانشاهدآبخوانشاهدآبخوان

متوسطخوبکممتوسطکممتوسطمتوسطمتوسطبوته اي هاي چند ساله

متوسطخوبمتوسطمتوسطکممتوسطمتوسطمتوسطگندمیان چندساله

متوسطخوبمتوسطخوبخوبخوبکممتوسطگندمیان یكساله

متوسطخوبمتوسطخوبخوبخوبمتوسطمتوسطفورب هاي یكساله
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همچنین تاثیر پخش ســیالب بر افزایش زادآوري و شــادابي پوشش 
گیاهي مرتعي ابتدا در گونه هاي یك ساله و سپس در گونه هاي چند ساله 
بــه مرور زمان نمایان مي گردد. در گونه هاي یكســاله بعلت رویش جدید 
در هر ســال تغییرات زادآوري و شادابي در اثر بارندگي و سیالب سریع تر 
و نمایان تر اســت. ولي این تغییرات در گونه هاي چند ساله همراه با تغییر 
ســایر فاکتور هاي محیطــي از جمله خاك دیر تر نمایان مي شــود. لذا با 
نتایج بدســت آمده در تحقیقات قاســمي و حیدري )1388(، محمدیان و 
همكاران )1391(، زارع چاهوکي و همكاران )1387( و دهمرده و همكاران 
)2013( هماهنگ مي باشــد. اگرچه در اغلب عرصه هاي پخش ســیالب 
خصوصیات پوشش گیاهي از جمله درصد تاج پوشش و تولید افزایش یافته 
اســت. اما توجه چنداني به بروز تغییر در ترکیب گیاهي و سهم باالي گونه 
هاي یك ســاله نگردیده است. همچنین به عكس العمل گونه هاي نوظهور 
که به همراه ســیالب در عرصه هاي پخش سیالب صورت نگرفته است. لذا 
الزم اســت این مهم در اجرا و مطالعه پروژه هاي پخش سیالب مورد توجه 
بیشتري جدي قرار گیرد. بطور کلي، پخش سیالب شرایط مناسبي را ایجاد 
کرده که ســبب بهبود وضعیت محیطي در این منطقه گردیده اســت. بهتر 
است براي ارزیابي معتبرتر روند تغییرات پوشش گیاهي,  خاك تحت تأثیر 
پخش ســیالب، دوره آماربرداري تا زمان پایداري و تعادل اکوسیستم ادامه 

یابد. 
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