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  چکیده

تواند شود میو کیفیت امالح که توسط سیل حمل می گذاري در سطح خاك با توجه به کمیتپخش سیالب در رسوب     .

  موجب تغییراتی در خاك گردد.

این تحقیق با هدف بررسی اثر پخش سیالب بر روي برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك (درصد رس، درصد      

ه پخش سیالب واقع در بر روي منطق )EC( ، هدایت الکتریکی)PH( ، اسیدیته (SP)سیلت، درصد شن، درصد اشباع خاك

-است. در این تحقیق از سه نوار پخش سیالب که در هر نوار اقدام به نمونهحوزه آبخیز بزیجان شهرستان محالت انجام گرفته

سانتیمتري خاك و یک منطقه شاهد در مجاورت آن منطقه که از سه قسمت  0-45برداري به صورت تصادفی از عمق 

برداري انجام گرفت سپس نتایج در قالب طرح کامالً تصادفی ست آن به صورت تصادفی نمونهددست و پایینباالدست، میان

% در منطقه شاهد نسبت به منطقه 1در سطح احتمال تجزیه و تحلیل گردید، نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که درصد شن 

% در منطقه 1خاك در سطح احتمال باشد، همچنین درصد رس، هدایت الکتریکی و درصد اشباع پخش سیالب بیشتر می

 شاهد نسبت به پخش سیالب بیشتر است.

 گذاريرسوب -خصوصیات فیزیکی و شیمیایی - پخش سیالب کلیدي: گانواژ
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  مقدمه  - 1

ها و با در نظر گرفتن سودهاي جانبی آن بهترین گزینه براي ذخیره یه مصنوعی آبخوانذپخش سیالب به ویژه همراه با تغ

هاي کنترل سیالب بخوبی توسعه یافته و به طور وسیعی در ).  به طور کلی روش1377،کوثر( هاي خشک استنآب در سرزمی

اروپا، ژاپن و دیگر کشورهایی که در آن روستاها و تاسیسات صنعتی، تجاري و تفریحی زیادي در آبخیز کوهستانی دارند،مورد 

ین روشی است که از طریق آن آثار منفی رو به فزون کم آبی را کاهش ترمدیریت صحیح منابع آب مهم. گیرداستفاده قرار می

هاي زیرزمینی را به داده و پخش سیالب بر روي اراضی کم شیب گام مهمی است که این امر عالوه بر اینکه تغذیه سفره آب

انتخاب شوند گل آلودگی  ها درستهمراه دارد، بر خصوصیات خاك منطقه پخش نیز تاثیر بسزایی دارد. بطوري که اگر عرصه

شود ولی از طرفی گاهی گل آلودگی همراه با سیالب باعث همراه با سیالب باعث اصالح خاك منطقه پخش شده نیز می

دهد و یا امالح همراه آب ممکن است یه مصنوعی آبخوان را کاهش میذمسدود شدن مجاري انتقال آب در خاك شده و تغ

ها و باال آمدن سطح آب زیر زمینی و هاي تغزیه مصنوعی باعث تقویت سفرهدد. اجراي طرحباعث تخریب و یا اصالح خاك گر

شود. رها کردن آب با کیفیت مناسب آب بر  روي زمین و به ارتفاع متعاقب آن باعث افزایش حرکت کاپیالري آب به سطح می

هاي ه مصنوعی سفره آب زیر زمینی با کاربرد روشکاهد. از طرفی تغذیهاي خاك را شستشو داده و میزان آن را میکافی نمک

گسترش پخش سیالب امکان پذیر بوده و چنانچه این کار بصورت اصولی انجام پذیرد و میزان تغذیه وبرداشت برابر باشند، 

  سطح آب زیرزمینی ثابت خواهد ماند.

اضی سنگالخی و سبک این است که سیلت، رس و مواد آلی موجود در سیالب روي ارنشستترین تاثیر مطلوب تهمهم

هاي سبک معموال با اضافه شدن داشت آب بوسیله خاكشود. میزان نگهباعث بهبود خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك می

  ).Unger ،1983( شودها زیادتر میمواد آلی، رس و یا هر دوي آن

-باشد. تهساده و ارزان براي بیابان زدایی میها در بعضی موارد روش گسترش سیالب به منظور تغذیه مصنوعی آبخوان

هاي مربوطه در کند و مراتع فرسایش یافته را که طرحهاي روان را تثبیت میها در رسوبگیرها،ماسهنشینی بار معلق سیالب

اسه در اي که پخش سیالب روي آن انجام گرفته است مقدار مکند. طبق یک تحقیق در منطقهگردند،آباد میها اجرا میآن

 30-0در عمق Exchangeable Sodium Percentageدرصد کاهش یافته و3/8و7/9متري به ترتیب سانتی 30-0و10- 0عمق 

البته تغییرات اسیدیته و هدایت الکتریکی خاك در مناطق پخش سیالب ). 1367نادري،(افزایش یافته است2/17متري سانتی

ضی باالدست حوضه دارد بطوریکه سازندهاي رخنمود شده آبخیزها عامل بستگی به کیفیت آب سیالب و نوع سازندهاي ارا

  ). 1374،کوثر(هاي سطحی بیان شده است عمده تغییرات کیفیت آب

لذا در تحقیق حاضر اثر پخش سیالب بر روي خصوصیات فیزیک و شیمیایی خاك شامل بافت خاك، هدایت الکتریکی، 

با توجه به تاثیر پخش سیالب بر خصوصیات آبخوان و خاك گردد.ررسی میشوري، اسیدیته و درصد رطوبت اشباع خاك ب

در تحقیق حاضر اثر پخش سیالب بر روي خصوصیات فیزیک و کیفیت آب، خاك و رسوبات سیالب،  همچنینمنطقه، 

ن تحقیق گردد. ایشیمیایی خاك شامل بافت خاك، هدایت الکتریکی، شوري، اسیدیته و درصد رطوبت اشباع خاك بررسی می

ثیر پخش سیالب بر بعضی خصوصیات أدف از انجام این تحقیق بررسی تهدر منطقه مورد مطالعه تاکنون صورت نگرفته است.

  گیرد.باشد. همچنین تاثیر پخش سیالب بر روي خاك اراضی باال دست و پایین دست صورت میفیزیکی و شیمیایی خاك می

  مواد و روش - 2

  طالعهمشخصات منطقه مورد م - 2-1

هکتار بوده که در بین  9304.245آید، مساحت حوزه حساب میهاي رودخانه قمرود به حوزه آبخیز بزیجان از سرشاخه

محیط حوزه .مالی قرار داردش تا شرقی و عرض جغرافیاییتا هاي طول
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ترین مهم.باشد متر از سطح دریا می 2510متر در خروجی حوزه و حداکثر آن  1750متر و حداقل ارتفاع آن  63546آبخیز 

  .باشند روستاهاي موجود در حوزه کوه سفید و بزیجان می

  

  روش مطالعه - 2-2

براي بررسی عملیات پخش سیالب بر خصوصیات فیزیکی شیمیایی خاك دو نوار متوالی از عرصه انتخاب شد. نوار اول در 

دارد و نوار بعدي در پایین دست گیري عرصه دریافت میه قرار داشته و بیشترین حجم سیالب را در زمان آبباالدست عرص

  باشد. نوار اول واقع می

هاي خاك براي تعیین خصوصیات شیمیایی و آوري نمونهگیري نفوذپذیري خاك و جمععملیات صحرایی شامل اندازه

هاي ت اشباع، درصد آهک، درصد کربن آلی، درصد شن و سیلت و رس، کاتیونفیزیکی خاك (شوري، اسیدیته، درصد رطوب

تیمار انتخاب شده شامل تیمارهاي شاهد، باالدست، و پایین دست هرکدام  3محلول کلسیم، منیزیم، پتاسیم و سدیم) بوده و 

دار سیالب پخش شده را دریافت نموده و اند که بیشترین مقباشند. تیمارهاي باالدست در موقعیتی قرار گرفتهبا چهار تکرار می

گیري نفوذپذیري به روش استوانه مضاعف با آرایش اند. اندازهتیمارهاي پایین دست کمترین مقدار سیالب را دریافت داشته

هاي تکرار انجام شد. براي تعیین سایر خصوصیات خاك در میان هر مثلث تشکیل شده از آرایش مثلثی استوانه 3مثلثی در 

آوري شده جهت انجام تعدادي تجزیه فیزیکی و شیمیایی به آزمایشگاه ارسال شد. هاي جمعبرداري و نمونهضاعف، نمونهم

هاي استاندارد موسسه تحقیقات خاك و آب و شامل تعیین بافت به روش آزمایشات فیزیکی و شیمیایی خاك براساس روش

باشد. متر مکعبی میسانتی 250 هري خاك با استفاده از استوانههیدرومتري، تعیین درصد اشباع خاك و وزن مخصوص ظا

گیري مقدار کربن آلی به روش سوزاندن مرطوب و درصد مواد خنثی شونده (آهک) به آزمایشات شیمیایی خاك شامل اندازه

دیم و نسبت جذب چنین، واکنش خاك، هدایت الکتریکی، کلسیم و منیزیم محلول، سولفات، سباشد. همروش تیتراسیون می

هاي گیريهاي آزمایشگاهی و اندازهدست آمده از تجزیهگیري خاك تعیین شدند. نتایج بهسدیمی محلول خاك بعد از عصاره

  تصادفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در قالب طرح کامالSPSS19ًافزار صحرایی با استفاده از نرم

  نتایج - 2-3

  :انسیوار زینالآد مطالعه با استفاده از مور يگروه ها نیب سهیمقا -

مقدار درصد  ،بین پارامترهاي مورد مطالعه درصد گل اشباع خاك کهبه ما نشان داد واریانس داده ها نتایج حاصل از آنالیز 

% 5تالف معنی دار و سطح % را نشان دادند و اسیدیته خاك تنها اخ1سیلت و رس بیشترین اختالف مقدار و در سطح  ،شن

معنی اثر باتوجه به نتایج حاصل از آنالیز واریانس می توانیم نتیجه بگیریم که پخش سیالب بیشترین . )1(جدول نشان داد

با توجه به جدول و مقایسه میانگین ها با استفاده از ازمون دانکن به دلیل داري را بر روي بافت خاك گذاشته است به طور کلی 

  .بافت خاك در این اراضی سبکتر شده است ه رس می توان گفتاختالف معنی دار درصد شن نسبت ب

  نالیز واریانسزآنتایج حاصل ا )1(جدول 

sig های خاکی متغري  موع مربعاتجم درجه ازادي میانگین مربعات فراوانی  

000/0  

 

771/10 367/216  

089/20 

3  
32  
35 

101/649  

84/642  

941/1291 

  بین گروه

  با گروه

  کل

 كدرصد گل اشباع خا

229/0  

 

518/1 075/0  

049/0 

3  
32  
35 

224/0  

576/1  

800/1 

  بین گروه

  با گروه

 کل

 هدایت الکتریکی

056/0 

 

797/2 074/0  

026/0 

3  
32  
35 

222/0  

847/0  

  بین گروه

  با گروه

 اسیدیته
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 کل 069/1

003/0  

 

798/5 939/205  

519/35 

3  
32  
35 

818/617  

620/1136  

438/1754 

  بین گروه

  با گروه

 کل

 شن درصد

001/0 488/7 308/91  

193/12 

3  
32  
35 

924/273  

185/390  

109/664 

  بین گروه

  با گروه

 کل

 درصد سیلت

000/0 800/13 046/194  

061/14 

3  
32  
35 

137/582  

967/449  

104/1032 

  بین گروه

  با گروه

 کل

 درصد رس

اي خاك با استفاده از آزمون دانکن نتایج آزمایش حاصل از مقایسه میانگین هاي خصوصیات فیزیکی و شیمیایی نمونه ه

  در نوارهاي پخش سیالب و منطقه شاهد به شرح زیر می باشد.

  :درصد گل اشباع -

نتایج حاصله نشان داد که بین نوارهاي پخش سیالب و منطقه شاهد در دو گروه اختالف معنی دار مشاهده شد به نحوي 

) و کمترین میزان مربوط به منطقه شاهد و aبشترین میزان(گروه که نوارهاي پخش سیالب اول و دوم در یک گروه داراي 

) بنابراین می توانیم نتیجه بگیریم که مقدار درصد گل اشباع از باالي 1) می باشد (شکل 1منطقه پخش سیالب سوم (گروه 

ه صورت کلی  منطقه پخش سیالب به سمت پایین کمتر شده است. همچنین مقایسه میانگین هاي ین مناطق پخش سیالب ب

  آورده شده است. 2و گروه اختالف معنی دار مشاهده گردید نتایج حاصله در جدول شاهد نشان داد که بین آنها در د با  منطقه

  هدایت الکتریکی -

نتایج متغیر هدایت الکتریکی بین نوارهاي پخش سیالب و منطقه شاهد هیچگونه اختالف معنی داري را نشان نداد 

  .)2ان نتیجه گرفت که پخش سیالب بر روي هدایت الکتریکی در این منطقه اثر نگذاشته است(جدول بنابراین می تو

  اسیدیته -

نتایج حاصله نشان داد که بین نوارهاي پخش سیالب و منطقه شاهد در دو گروه اختالف معنی دار مشاهده شد. در گروه 

bب دوم داراي کمترین مقدار و گروهنوار پخش سیالa   داراي بیشترین مقدار می باشد  3شاهد و نوار پخش سیالب منطقه

 3). همچنین بین کل عرصه تحت پخش سیالب و منطقه شاهد اختالف مشاهده گردید که نتایج حاصله در جدول 1(شکل 

  آورده شده است.

  درصد شن -

نی دار مشاهده شد.به نحوي نتایج حاصله نشان داد که بین نوارهاي پخش سیالب و منطقه شاهد در دو گروه اختالف مع

%) 4667/65%) در یک گروه و منطقه شاهد با بیشترین درصد شن(5867/54داراي کمترین مقدار( 1که نوار پخش سیالب 

بین منطقه شاهد و نوارهاي پخش سیالب اختالف  2). همچنین با توجه به جدول 1در گروه دیگر قرار گرفته اند(شکل 

  مشاهده گردید.

  درصد سیلت -

نتایج حاصله از مقایسه میانگین هاي بین نوارهاي پخش سیالب و منطقه شاهد نشان داد که در سه گروه اختالف معنی 

و کمترین میزان درصد سیلت Cدار وجود دارد. به نحوي که کمترین میزان درصد سیلت مربوط به منطقه شاهد در گروه 

همچنین بین منطقه پخش سیالب با منطقه شاهد اختالف  )1می باشد(شکل  Aدر گروه 3مربوط به نوار پخش سیالب 

  )2مشاهده گردید(جدول 

  درصد رس -
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نتایج حاصله از مقایسه میانگین هاي بین نوارهاي پخش سیالب و منطقه شاهد نشان داد که در دو گروه اختالف معنی 

داراي کمترین میزان Bسیالب در گروه  بیشترین میزان و نوارهاي پخشAدر گروه  دار وجود دارد به نحوي که منطقه شاهد

مشاهده می گردد. همچنین نتایج حاصل از وجود اختالف معنی دار بین منطقه  1صد رس بوده است. نتایج حاصله شکل در

  .)2شاهد با منطقه پخش سیالب می باشد(جدول 

  
  ب)       الف)                                                                     

  
  ج)                                                                      د)

  
  ه)                                                                         و)
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 استان اردبیل 

ج) اسیدیته  د)  درصد  ع خاك  ب) هدایت الکتریکی الف) درصد گل اشبا نتایج مقایسه میانگین ها با استفاده از آزمون دانکن )2(شکل 

  شن  ه)  درصد سیلت و)درصد رس

  

  زمقایسه میانگین هاي نوارهاي پخش سیالب و منطقه شاهدنتایج حاصل ا) 2(جدول 

 محل  درصد شن درصد سیلت  رسدرصد  اسیدیته هدایت الکتریکی  گل اشباعدرصد 

A1256/32 A6980/0 AB8986/7 A6044/24 AB8089/20  B5867/54  نوار پخش اول سیالب 

A6956/28 B4806/0 B8297/7 AB2222/18 B6667/18 A1111/63 نوار پخش دوم سیالب 

B4511/22 A5586/0 A0196/8 B4800/14 A4267/22 A0933/63 نوار پخش سوم سیالب 

A4511/22  AB5790/0 AB9158/7 B1022/19 AB6341/20 AB2637/60 کل عرصه پخش سیالب 

B1000/22 A5494/0 A0061/8 AB0578/15 C0578/15 A4667/65 منطقه شاهد 

  

  تعیین ارتباط بین متغیرها - 3

هاي فیزیک و شیمیایی خاك میتواند بر روي متغیرهاي فیزیک وشیمیایی خاك با توجه به اینکه در یک منطقه متغیر

نتایج حاصل . گیردزمون همبستگی مورد بررسی قرار میآز دیگر تاثیر بگذارد لذا شناخت ارتباط بین متغییرها را با استفاده ا

%و بین درصد گل 1مطابق جدول زیر نشان داده که بین درصد گل اشباع  با درصد رس ارتباط مثبت معنی دار و در سطح 

رس % مشاهده گردید.همچنین بین میزان درصد شن با سیلت و 5اشباع خاك و درصد شنارتباط منفی معنی دار و در سطح 

  .ورده شده استآ 3% مشاهده گردید که نتایج در جدول  1ارتباط  منفی معنی دار  ودر سطح 

  همبستگی پیرسونازمون نتایج حاصل از ) 3(جدول 

درصد گل   هدایت الکتریکی  اسیدیته  درصد شن درصد سیلت  درصد رس

 اشباع خاك

    

(**)897/0 -  

000/0  

36 

292/0  

084/0  

36 

(**)746/0 -  

000/0  

36  

080/0 -  

644/0  

36  

089/0  

608/0  

36  

1 
0 

36 

Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N  

درصد گل اشباع 

 خاك

056/0  

474/0  

36 

241/0  

156/0  

36 

164/0 -  

338/0  

36  

150/0 -  

382/0  

36  

1 
0 
36  

089/0  

608/0  

36 

Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N  

 هدایت الکتریکی

038/0 -  

825/0  

36 

119/0 -  

488/0  

36 

057/0  

743/0  

36  

1 
0 
36  

150/0 -  

382/0  

36  

080/0 -  

644/0  

36  

Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N  

 اسیدیته

(**)852/0 -  

000/0  

36 

057/0  

743/0  

36  

1 
0 
36  

057/0  

743/0  

36  

164/0 -  

338/0  

36  

(**)746/0 -  

000/0  

36  

Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N  

 درصد شن

305/0  

071/0  

36 

1 
0 
36  

057/0  

743/0  

36  

119/0 -  

488/0  

36  

241/0  

156/0  

36  

292/0  

084/0  

36  

Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N  

 درصد سیلت

1 
0 
36 

305/0  

071/0  

36  

(**)852/0 -  

000/0  

36  

038/0 -  

825/0  

36  

056/0  

474/0  

36  

(**)897/0 -  

000/0  

36  

Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N  

 رصد رسد

  %1** معنی دار در سطح 

  خاك بیشتر تحت تاثیر پخش سیالب قرار گرفته اند. یزیکیین می توانیم بگوییم که خصوصیات فابنابر
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 T testبه منظور مقایسه تاثیر پخش سیالب بر روي خصوصیات خاك و مقایسه دو منطقه (پخش سیالب و شاهد)از 

نشان داد که بین منطقه شاهد و پخش سیالب از نظر درصد سیلتاختالف معنی test Tمونآزاستفاده گردید نتایج حاصل از 

همچنین نتایج نشان داد که بین دو منطقه از نظر درصد گل اشباع  اختالف معنی داري در .%وجود دارد15داري در سطح 

  شده است.آورده 4%مشاهده گردید که نتایج در جدول 5سطح 

  تستنتایج حاصل از ازمون تی  )4( جدول

sig تعداد میانگین ارتباط انحراف معیار خطاي استاندارد  

013/0  

740/0  

183/0  

055/0  

000/0  

052/0  

01260/1  

03780/0  

02913/0  

18000/1  

72600/0  

90506/0  

07557/6  

22680/0  

17477/0  

08003/7  

35598/4  

43035/5  

409/0 -  

057/0 -  

227/0  

323/0  

562/0 -  

327/0 -  

3431/26  

5716/0  

9384/7  

5644/61  

2400/19  

0911/18  

36 
36 
36 
36 
36 
36 

منطقه شاهد و پخش سیالب درصد گل اشباع بین  

منطقه شاهد و پخش سیالبدرصد هدایت الکتریکی بین   

منطقه شاهد و پخش سیالبدرصد اسیدیته بین   

منطقه شاهد و پخش سیالبدرصد شن بین   

منطقه شاهد و پخش سیالب درصد سیلت بین  

شاهد و پخش سیالب منطقهدرصد رس بین   

  

  ريیگنتیجه - 4

نتایج تجزیه هاي آزمایشگاهی و اندازه گیري هاي صحرایی نشان داده که خاك  در حل عرصه بخشی سیالب در مقایسه 

با شاهدداراي تغییرات زیادي شده است.فاکتورهاي اندازه گیري شده حتی اگر از نظر آماري در بعضی مواقع معنی دار نبودند 

ر عددي با اختالف دارند. و این نشان از تأیید عملیات پخش بر پارامترهاي مورد ارزیابی  و ارتباط آنها خصوصیات ولی ازنظ

فیزیکی و شیمیایی خاك در عرصه پخش سیالب است.هریک از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك هالوه بر اثرات منحصر 

گیاهان دارند داراي اثرات برهم کنش نیز بر یکدیگر هستند. به به فردي که بر روي اکولوژي خاك،زیژگی هاي تغذیه اي  

عنوان مثال درصد اشباع خاك بر روي خصوصیات فیزیکی خاك از جمله  بافت خاك و همچنین  به مقدار مواد آلی خاك 

اك افزایش بستگی دارد.در این تحقیق نشان داده شده است که با افزایش مقدار ذرات ریز در حدالي و رس درصد اشباع خ

). که این تغییرات  به نوبه خود باعث کاهش نفوذپذیري 1383یافته است(همسو با نتایج تحقیق سکوتی اسکویی و همکاران

خاك میشود. امام نفوذپذیري خاك تحت تأثیر خصوصیات شیمیایی خاك نیز تغییر میکند چرا که تغییر بعضی خصوصیات  

 دارد که با تحقیقات سکوتی اسکویی خصوصیات فیزیکی خاك از جمله بافت خاك ب تغییر درسبشیمیایی در عرصه نسبت به 

همسو می باشد. افزایش درصد رس  در  1384و مالئی و شفیعی  1379،شریعتی1379،توسلی و همکاران1383و همکاران 

  بر روي خاك دارد. عرصه پخش سیالب از دیگر نتایج قابل قبول این تحقیق است که همگی نشان از از تأیید پخش سیالب

اسیدیته خاك از عوامل بسیار مهمی در تغذیه گیاه می باشد و مدیریت آن بسیار سخت و پیچیده است. پایین بودن 

بارش سالیانه و شدت زیاد آن  و در نتیجه نبود وجود فرصت کافی جهت نفوذ آب در خاك، میزان شستشوي امالح را در خاك 

حدودیت هاي  مواجه می نماید.ازاین رو دراین مناطق شاهد حضور چشمگیر کربنات هاي مناطق خشک و نیمه خشک با م

کلسیم و منیزیم و سولفات کلسیم در افقهاي سطحی هستیم.حضور فعال امالح فوق،اسیدیته خاك را درحد باالیی نگه داشته و 

  بود.7درکل مقدار آن باالتر از 

ین لیکن ا شاهد می باشد. در عرصه پخش آب نسبت به منطقهه بخش از تحقیق حاکی از کاهش اسیدیتنتایج این 

) در مطالعه خود 1379(و همکاران  ) و همچنین آشوري نژاد1379تغییرات معنی دار نمی باشد.محمدي و اسماعیل نسب(

  تأثیر پخش سیالب را در اسیدیته خاك معنی دار ندانسته اند که با نتایج آن تطبیق دارد.

  صوصیات بسیار مهم خاکها به شمار می رود و نشان دهنده مجموعه امالح محلول در خاك است.هدایت الکتریکی از خ

نشان داد که عرصه پخش سیالب و عرصه و عرصه شاهد ازنظر  T-testنتایج حاصل از آنالیز واریانس و همچنین آزمون 

)،در مطالعه خود به کاهش 1376بر()،ره1379سب(نتغییرات شوري تفاوت معنی داري را نداشته اند.محمدي و اسماعیل 
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 استان اردبیل 

)،آشوري 1381هدایت الکتریکی در عرصه پخش سیالب اشاره نموده اند.درعین حال سکوتی اسکویی و همکاران(

)به افزایش هدایت الکتریکی خاك در تیمارهاي پخش 1390(محمودي میان آب)،جوادي و 1377اسدي(بنی )،1379نژاد(

موارد ذکر شده می توان گفت که از پخش سیالب با توجه به شرایط هر منطقه متفاوت بوده سیالب اشاره نموده اند باتوجه به 

  و به ویژگی هاي خاك و کیفیت سیالب و همچنین نوع سازند زمین شناسی بستگی دارد.
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Effect of Flood Distribution on Some Physical and Chemical Soils 
Properties (Case of Study Bazijan Watershed of Mahallat)   

 
Abstract  

Flood distribution can affect the sedimentation on the soil surface and this in its turn 
subjects the soil to changes according to the quality and the quantity of the flood-borne 
minerals. 
The objective of the current study aims at the survey of the flood distribution on some of 
the soil physical and chemical characteristics (clay percentage, sand percentage, soil 
saturation percentage (SP), acidity (PH), electrical conductivity (EC)) has been performed 
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in the bozijan district watershed located in Mahallat County. In the current study it has 
been made use of three flood distribution tapes and in each of the tapes there has been 
performed endeavors to randomly sample the 0-45 cm of the soil depth and a control site 

in the vicinity of the tapes which consists of three upstream, downstream and middle 
stream and these three areas have been stochastically and haphazardly sampled and then 
the results have been analyzed in the fully randomized plot. the results obtained from the 
research indicated that there exists more sand in the control area in respect to the flood 
distribution area with the probability level of 1%, also, clay percentage, electrical 
conductivity and the soil saturation percentage is more in control area in comparison with 
the flood distribution area and it is in the probability level of 1% as well.  

  

Keywords: flood distribution, physical and chemical characteristics, sedimentation 
 

 

 
 


