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بررسی اثرات آبگیری موقت بستر تاالب هامون بر خصوصیات فیزیکی و 

مطالعه موردی هامون هیرمند(شیمیایی خاک )  
 

 4، مرتضی محمدی9محمدرضا دهمرده قلعه نو، 2، محمد نهتانی6صادق عسکری دهنو

 

 64/44/6931تاریخ ارسال

 21/41/6931تاریخ پذیرش 

 

  چکیده
-های فصلی با میزان گل آلودگی باال باعث حمل و انتقال مواد رسوبی زیادی به مناطق پایین دست میرودخانه

و موجب رونق  لیبارور تبد های نیها را به زمخهوب بهر روی آبرفت، آن هتیفیمواد معلق بها ک ینینش تهگردند. 

از نقش آب  شیبو آبگیری موقت  البیهای پخش س در شبکه هرییگ وبرسه هتیکهه اهم طهوری . بهشود یکشاورزی م

هدف از انجام این مطالعه بررسی اثرات آبگیری موقت بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی نهشته های  .اسهتشهده هانیب

ورد نقطه به عنوان منطقه م 40رابطه خصوصیات فیزیکی و شیمیایی در  دراین بستر تاالب هامون هیرمند است .

گیری شد. هم چنین به منظور تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی نقطه به عنوان منطقه شاهد اندازه 40آبگیری و 

نمونه برداری انجام شد و برای تجزیه فیزیکی و شیمیایی  0-40بندی منظم از قسمت سطحی و عمق به روش شبکه

رس، سیلت و ماسه و خصوصیات شیمیایی شامل خاک به آزمایشگاه منتقل شد و خصوصیات فیزیکی شامل درصد 

منیزیم، سدیم قابل جذب، نسبت جذب سدیمی، آهک،  و ماده آلی، ازت کل، فسفر کل، ظرفیت تبادل کاتیونی، کلسیم

های تی ها توسط آزمونپتاسیم قابل جذب، اسیدیته، هدایت الکتریکی، تعیین گردید. که نتایج حاصل از آنالیز داده

دار مقدار ماده آلی، فسفر کل، کلسیم ی افزایش معنیدهندهنشان ،Mini tabتنی یو در محیط نرم افزار تست و مان وی

ی آبگیری، در و منیزیم، و کاهش معنی دار سدیم قابل جذب، پتاسیم قابل جذب و نسبت جذب سدیمی در عرصه

درصد در منطقه شاهد بوده است. از این  5 دار مقدار  الی در سطحافزایش  معنیمعنی دار بوده است .و درصد  1سطح 

 رو می توان بیان نمود که آبگیری موقت تاالب هامون به مرور زمان حاصلخیزی خاک این منطقه را افزایش داده است.

 

آبگیری موقت، تاالب هامون، پخش سیالب، خصوصیات فیزیکی خاک، خصوصیات : ه های کلیدیواژ

 شیمیایی خاک
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 مقدمه
عنوان یک پدیههده معموالً مخرب، ب بهسههیال

خشههک مناطق خشههک و نیمه خصوصکشههور و به

دسههترس  ها اغلب ازکند. این سههیالبرا تهدیههد می

گردد و حتی در مواردی خسههارات جانی و خارج می

ریزی برای استفاده از این سههازد. برنامهمی مالی وارد

خریبههی آنها را ت ها ضمن اینکه اثرات سههیالب

دهههد، منبع آبی جدیدی را در اختیار کاهش می

و آبگیری دهد. پخش سههیالب کننده قرار میمصرف

-برای بهره است که زمینه را هاییشاز رو یکیموقت، 

 سازد. ورودها فراهم می سههیالببرداری مطلوب از 

از  است که از سههیالب حاوی بار معلق حجم زیادی

عرصه پخش  گذاردن رسوبات بر رویجاییک سو با بر

و از سوی دیگر با نفوذ مواد ریز دانه به درون پروفیل 

به مرور زمان سبب تغییراتی در خصوصیات  خاک،

)پیری و انصاری  گرددمی خاک بخصوص نفوذپذیری

،1754). 

در منههاطق خشههک و نیمههه خشههک کههه 

پراکنش من ناچیز بودن از یزش های جوی ضر

سیالب بههره بهرداری از تناسب برخهوردارهسهتندنام

می شود در  کلید حل مسهائل کهم آبهی قلمهدادها 

این مناطق به دلیل بهره برداری بی رویه از منابع آب 

عی  آب یزیر زمینی،همراه با عدم جایگزینی طب

برداشت شده ،باعث شده است که مبحث نوین و 

ی اهمیت کارآمد پخش سیالب و آبخوان داری دارا

 (. 4005و همکاران،  Ungerویژه ای باشد )

با توجه به نتایج تحقیقات انجام شده مبنی بر 

اثرات مثبت عملیات پخش سیالب و ابگیری مناطق 

مستعد و با توجه به اینکه بخشی از اراضی سطح 

دریاچه هامون هیرمند هرساله توسط رودخانه هیرمند 

باشد، آبگیری می  که دارای امالح و رسوبات باالیی می

شود ضروری است تا با مشخص شدن اثراتی که این 

آبگیری بر وضعیت خاک منطقه ایجاد می کند، هدایت 

آب رودخانه هیرمند برای مناطق مختلف ساماندهی 

گشته و از منابع آب رودخانه هیرمند استفاده بهینه 

  گردد. 

 اتیعمل اثرآبگیری مناطق مستعد و ارتباط با  در

 ییایمیو ش یکیزیف اتیبر روی خصوص البیپخش س

صورت  ارییتاکنون مطالعات بس ،خاک زییو حاصلخ

          : باشندیم ریشرح ز ها بهاز آن یاست که برخگرفته

پخش  ستگاهیدر ا 1781در سال  ییاسکو یسکوت

تغذیه  ستمیپلدشت به مطالعه اثر اجرای س البیس

 ییایمیو ش یکیزیف اتیخصوص یبر برخ مصنوعی

 یکیالکتر تینمودندکه، هدا انیخاک پرداختند و ب

(EC) درصد اشباع ،(SP)، و رس خاک به یکربن آل-

 شیدرصد افزا 100و  7/4، 1/5، 1/21 زانیمبه بیترت

 5/7و  72/0 زانیمبه بیترتو درصد ماسه به PHو 

 است.افتهیدرصد کاهش 

ای بر در مطالعه1784در سال و همکاران  مهدیان

نمونه خاک از  70 ییایمیکوشیزیف هاییژگیی ورو

 البیدرعرصه پخش س مترییسانت 15تا  0عمق 

که درصد ماسه خاک  افتندیان درغمنطقه قوشه دام

برابر کاهش و  4به شاهد،  نسبت البیپخش س عرصه

 رابرب 5/1 و 7/4 بیترتبه کیو رس هر  لتیدرصد س

در  EC و pH راتییتغ نی. همچناستافتهی شیافزا

 است.بوده زیمنطقه پخش و شاهد ناچ

 ستگاهیدر ا 1782در سال و همکاران  فخری

از  یحاک جیتنگستان استان بوشهر نتا یقاتیتحق

 داریرس و الی و در مقابل، کاهش معن زانیباالرفتن م

نمودند.  انیدرصد را ب کیذرات شن در سطح 

-به زیدرصد اشباع ن شیمطالعه افزا نیدر ا نیهمچن

است، شده انیدرصد ب 5در سطح  دارییمعن صورت

ازت کل و  ،یماده آل ،یکیالکتر تیهدا راتییتغاما 

pH   استنبوده داریدرصد معن 5درسطح.  

-مطالعهدر  1785 در سالو همکاران  زادههللاطفل

 اتیخصوص یبر برخ البیپخش س اتیعمل ریای تاث

 سرچاهان استان البیپخش س ستگاهیخاک در ا

داد کهه  نهشان جینمودند. نتا یرا بررسهرمزگان 

 کمتر و لیدرصد شن در خاک مناطق متاثر از س

 گرید از دو منطقهه هشتریو رس در آن ب لتیدرصد س

و مقادیر  SARهمچنین میزان شوری،  .باشدیم

کاتیون ها و آنیون های سدیم، پتاسیم، منیزیم، 

 کلیسیم، کلر، سولفات و کربنات خاک متاثر از سیل و

رسوب بیشتر از دو منطقه دیگر می باشد و از از نظر 

آماری بیانگر افزایش شوری، پتاسیم، کلر، سدیم و 
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SAR  درصد می  55در مناطق متاثر از سیل در سطح

 .باشد

 هایسیالب اثر 1754در سال  برآبادی و همکاران

 شیمیایی و فیزیکی خصوصیات روی بر کیفیت کم

بررسی  از حاصل یجخاک را بررسی نمودند که نتا

 کاهش بیانگر خاک شیمیایی و فیزیکی خصوصیات

 خنثی مواد درصد کربنات، سدیم، الکتریکی، هدایت

 پتاسیم، افزایش موادآلی، و اسیدیته و گچ شونده،

 این که باشدمی هانمونه اکثر در کربنات بی و فسفر

 مورد در .است دارمعنی درصد 5 سطح در تغییرات

  70-0عمق   در شن ها ثر نمونهاک در خاک بافت

 باعث که است یافته کاهش خاک رس و افزایش

 در روند این که شده خاک ساختار و بافت اصالح

 .است داردرصد معنی 5سطح 

jafari ( اثر پخش سیالب بر 4014و همکاران )

ی  روی خصوصیات ماده ی معدنی رس را در منطقه

در این  تنگستان بوشهر مورد مطالعه قرار دادند،

سانتی متری  15-0نمونه خاک از عمق  70بررسی 

 ازمنحنی حاصل مورد نمونه برداری قرار گرفتند نتایج

 بین کانیهای پالی داد که نشان X پرتو پراش

 و ایلیت اسمکتیت، ورمیکولیت، کلریت، گورسکیت،

شاهد و منطقه ی پخش سیالب  تیمار در کائولینیت

 .تفاوت معنی داری دارد

 نشان رابطه این در مطالعات بررسی لیک بطور

 با خاک سطح در رسوبگذاری و آبگیری  که میدهد

 حمل سیل توسط که امالح وکمیت کیفیت به توجه

 این .گردد خاک در تغییراتی موجب میتواند میشوند،

 ازخصوصیات وسیعی طیف شامل میتواند تغییرات

 . باشد خاک عمق و سطح در خاک

Abasi ( اثرات4012و همکاران ) را  سیالب پخش

آبخیز  حوزه خاک شیمیایی و فیزیکی خصوصیات بر

 این به و نمودند بررسی فارب استان در جونگان

 خصوصیات بر سیالب پخش تاثیر که نتیجه رسیدند

 بوده آن شیمیایی هایویژگی از بیشتر فیزیکی خاک

 ساختمان بهبود باعث اینکه بر عالوه طوریکه است به

 میزان نیز شیمیایی خصوصیات لحاظ از خاک شده،

این  ولی یافته افزایش خاک و معدنی آلی مواد

 است. گیر نبوده چشم تغییرات

Kamali maskoni ( اثر پخش 4012و همکاران )

سیالب بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در 

 منطقه بم کرمان را مورد بررسی قرار دادند که نتایج

درمحیط نرم افزار  دانکن آزمون از استفاده با تجربی

SPSS  مورد آنالیز قرار گرفت و مشاهده شد که

ای که مورد عملیات پخش سیالب قرار گرفته منطقه

درصد، با  1 شاهد در سطح نمونه با مقایسه است در

افزایش مقدار فسفر، پتاسیم، کربن آلی، نیتروژن کل 

 خاک، ظرفیت تبادل کاتیونی همراه بوده است .

ه نتایج تحقیقات انجام شده مبنی بر با توجه ب

اثرات مثبت عملیات پخش سیالب و ابگیری موقت 

مناطق مستعد و با توجه به اینکه بخشی از اراضی 

سطح دریاچه هامون هیرمند هرساله توسط رودخانه 

باشد، هیرمند که دارای امالح و رسوبات باالیی می

شود ضروری است تا با مشخص شدن آبگیری می

ی که این آبگیری بر وضعیت خاک منطقه ایجاد اثرات

کند، هدایت آب رودخانه هیرمند برای مناطق می

مختلف ساماندهی گشته و از منابع آب رودخانه 

 هیرمند استفاده بهینه گردد.

 

 مواد و روش ها 
 منطقه مورد مطالعه

ی مورد مطالعه در منطقه هامون هیرمند محدوده

ان زابل با مختصات کیلومتری شهرست 71در فاصله 

 21ثانیه تا  77دقیقه و  72درجه و  21جغرافیایی 

درجه  70ثانیه طول شرقی و  52دقیقه و  21درجه و 

 47دقیقه و  7درجه و  71ثانیه تا  5دقیقه و  55و 

ثانیه عرض شمالی قرار دارد. میانگین بارش ساالنه آن 

درجه  25تا  -5/5باشد و دمای آن متر میمیلی 57

های شاخص دشت گراد متغیر است. از ویژگیتیسان

سیستان، وجود تاالب هامون است. تاالب هامون در 

طول تاریخ به دلیل موقعیت جغرافیایی، موجودیت 

-تقریبا دائمی و نیز به علت شیرین بودن آب آن، مهم

های خاوری فالت ایران محسوب ترین تاالب بخش

سعت کل و تاالب به 7هامون در حقیقت از شود. می

کیلومتر مربع تشکیل گردیده که که در  5700تقریبی 

دیده  آبی بصورت یک تاالب واحدها و فصول پرسال

کیلومتر مربع  7820. از این گستره حدود شوند می
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. )در مواقع پرآبی( در محدوده سرزمین ایران قرار دارد

اعی تاالب هامون را نشان ( مدل رقومی ارتف1شکل )

می دهد.

 
 هامون تاالب ارتفاعی رقومی مدل -6 شکل

 

 روش پژوهش

منطقه مورد مطالعه جهت انجام تحقیق و  وسعت       

هکتار( و  2ی آبگیری )پژوهش به تفکیک منطقه

ای به هکتار( در مجموع  پهنه 2ی شاهد )منطقه

باشد. برای بررسی خصوصیات هکتار می 14وسعت 

داری خاک از برفیزیکی و شیمیایی خاک، نمونه

بندی سانتیمتر به روش شبکه 40-20و  0-40اعماق

-منظم در منطقه آبگیری و شاهد صورت گرفت. شبکه

شود که نمونه برداری ای انجام میبندی منظم به گونه

نقطه، نمونه خاک  2و در هر ردیف از  خط 5در 

 که نقاطیاز  شاهدبرداری از منطقه برداشت شد. نمونه

و نوع  شناختیمینو ز کخاتیپ نظر از تجانس دارای

دارند، انجام گرفت.  آبگیری شده منطقه باکاربری 

نمونه  20مجموعا از دو منطقه آبگیری و منطقه شاهد 

ها  برداری، خاکپس از نمونه خاک برداشت گردید.

داخل ظروف پالستیکی قرار داده شد و برای انجام 

 یشگاهآنالیز خصوصیات فیزیکی و شیمیایی به آزما

ها قبل از انجام آنالیزها، به مدت اند. خاکمنتقل شده

های پالستیکی در هوای آزاد در ساعت روی ورقه 28

 4و از الکسایه قرار داده شد و کامال خشک گردیده 

 پژوهش این درعبور داده شده اند.  متریمیلی

 درصد رس، درصد شامل خاک فیزیکی پارامترهای

ارامترهای شیمیایی شامل ماسه و پ درصد سیلت،

 ،(EC) الکتریکی هدایت (،OM)ماده آلی  (،Pفسفر )

 ،((Ca+Mgکلسیم منیزیم  (،Na)سدیم قابل جذب 

 (،K)، پتاسیم خاک (SAR) نسبت جذب سدیمی

کربن (،  CEC )ظرفیت تبادل کاتیونی  (،ph)اسیدیته 

، (N)، نیتروژن کل (TNV)، درصد آهک (OC)آلی 

قرار گرفتند. پس از انجام آزمایشات مورد اندازه گیری 

تجزیه و تحلیل   Minitabداده ها در محیط نرم افزار

نرمال بود از آزمون  چنانچه داده ها دارای توزیعشد. 

و در غیر این صورت از آزمون  1آماری تی استیودنت

، استفاده شد. قبل از تجزیه و 7ویتنی -من 4ناپارمتری

K-Sل به روش تحلیل داده از نظر توزیع نرما
، مورد 2

بررسی قرار گرفتند.در این صورت اثرات آبگیری موقت 

بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی مورد مقایسه قرار 

 گرفتند.

                                                           
1
 Independent samples T-Test 

2
 Tow independent sampels Tests 

3
 Mann-whitney U 

4
 Kolmogorov-Smirnov 
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 نتایج و بحث
جهت بررسی نرمال بودن متغیرهای مورد تحقیق به تفکیک در دو گروه  1اسمیرنوف-ابتدا نتایج آزمون کلموگروف 

 .آورده شده است 1و شاهد در جدول آبگیری 

 
 اسمیرنوف-بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها به تفکیک گروه آبگیری و شاهد توسط آزمون کلموگروف  -1جدول 

                                                           
1
 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 نتیجه آزمون Test value P_value گروه متغیر

 نرمال *4/0 105/0 آبگیری اسیدیته

 نرمال 175/0 128/0 شاهد

 نرمال *4/0 144/0 آبگیری هدایت الکتریکی

 نرمال *4/0 14/0 شاهد

 نرمال 111/0 175/0 آبگیری نیتروژن یا ازت

 غیرنرمال 002/0 475/0 شاهد

001/0 > 287/0 آبگیری سدیم  غیرنرمال 

 نرمال *4/0 122/0 شاهد

 نرمال *4/0 174/0 آبگیری نسبت جذب سدیم

 غیرنرمال 002/0 475/0 شاهد

 الغیرنرم 075/0 4/0 آبگیری کلسیم + منیزیم

 نرمال *4/0 172/0 شاهد

001/0 > 758/0 آبگیری پتاسیم  غیرنرمال 

 غیرنرمال 002/0 474/0 شاهد

 نرمال 112/0 172/0 آبگیری کربن آلی

 غیرنرمال 071/0 404/0 شاهد

 نرمال *4/0 158/0 آبگیری ماده آلی

 غیرنرمال 071/0 404/0 شاهد

 نرمال 051/0 175/0 آبگیری آهک

 غیرنرمال 008/0 447/0 شاهد

 غیرنرمال 072/0 155/0 آبگیری ظرفیت تبادل کاتیونی

001/0 > 748/0 شاهد  غیرنرمال 

 غیرنرمال 01/0 442/0 آبگیری شن یا ماسه

 نرمال *4/0 175/0 شاهد

 غیرنرمال 002/0 42/0 آبگیری الی

 غیرنرمال 027/0 152/0 شاهد

 نرمال *4/0 054/0 آبگیری رس

 نرمال *4/0 172/0 شاهد

 غیرنرمال 004/0 452/0 آبگیری فسفر

 نرمال 118/0 177/0 شاهد
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دهد که تنها توزیع سه متغیر نشان می 1نتایج جدول

اسیدیته، هدایت الکتریکی و رس در هر دو گروه 

آبگیری و شاهد نرمال است و در نتیجه جهت مقایسه 

و  میانگین این سه متغیر در دو منطقه ی آبگیری

استیودنت دو جامعه مستقل و -شاهد از آزمون تی

برای سایر متغیرها از آزمون ناپارامتری من ویتنی 

در ادامه نتایج آزمون های لون و  استفاده شده است

استیودنت و آزمون من ویتنی  دو جامعه مستقل  -تی

، ارائه  7و جدول شماره  4به ترتیب در جدول شماره 

 .گردد می
 

 دو جامعه مستقل برای متغیرهای با توزیع نرمال 6استیودنت  -های لون و تی مونآز  -2جدول 

فاصله اطمینان تفاضل   استیودنت-آزمون تی  آزمون لون متغیر

 میانگین ها

 کران باال کران پایین مقدار احتمال درجه آزادی آماره آزمون  مقدار احتمال آماره آزمون

 408/0 -05/0  247/0 78 807/0  058/0 884/4 اسیدیته

001/0 > 757/42 717/28  001/0 574/14 هدایت الکتریکی   005/20 745/27 

 774/1 -574/5  472/0 78 -105/1  701/0 104/1 رس

 

 ویتنی برای متغیرهای با توزیع غیر نرمال -من  آزمون -9 جدول

 Mean rank Test value P_value   گروه متغیرها

 417/0 155 75/44   بگیریآ نیتروژن یا ازت

 45/18   شاهد

001/0 > 40 50/11   آبگیری سدیم  

 5/45   شاهد

001/0 > 0/0 5/10   آبگیری نسبت جذب سدیم  

 5/70   شاهد

001/0 > 72 7/48   آبگیری کلسیم + منیزیم  

 7/14   شاهد

001/0 > 0/0 5/10   آبگیری پتاسیم  

 5/70   شاهد

001/0 > 2 7/70   آبگیری بن آلیکر  

 7/10   شاهد

001/0 > 2 7/70   آبگیری ماده آلی  

 7/10   شاهد

 172/0 5/125 78/17   آبگیری آهک

 47/47   شاهد

 528/0 5/158 58/40   آبگیری ظرفیت تبادل کاتیونی

 27/40   شاهد

 025/0 174 5/47   آبگیری شن یا ماسه

 1/17   شاهد

 04/0 115 45/12   آبگیری الی

 75/42   شاهد

001/0 > 27 15/47   آبگیری فسفر  

 85/17   شاهد

  

                                                           
1 Independent samples T-Test 
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دهد بررسی و تحلیل نتایج حاصل از تحقیق نشان می

در  تغییرات زیادی را که آبگیری بستر تاالب هامون

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک بستر ایجاد می 

ت تغییرات ایجاد شده در ادامه مورد نماید که جزئیا

 بحث قرار گرفته است. 

ی آلی ماده داده های آنالیز از حاصل : نتایجماده آلی

آبگیری و منطقه شاهد نشان دهنده  در منطقه خاک 

افزایش ماده آلی خاک در منطقه آبگیری نسبت به 

شاهد است.که این موضوع می تواند به علت رسوبات 

بستر و کیفیت آب ورودی به  ته نشین شده، سنگ

 که با نتایج رهبر و کوثری آبگیری باشد منطقه

، گودرزی و ( 1788) محمدیان و کرمیان(، 1781)

 مطابقت و همخوانی دارد.( 1784شریعتی )

های : نتایج حاصل از آنالیز داده هدایت الکتریکی

منطقه ی آبگیری و منطقه ی شاهد نشان می دهد که 

در منطقه آبگیری نسبت به منطقه  میزان شوری خاک

شاهد کاهش چشمگیری داشته است که از دالیل آن 

میتوان شستشوی امالح  پروفیل خاک توسط سیالب، 

افزایش حجم رسوبات و مقادیر کاتیون ها و آنیون 

های خاک و با توجه به اینکه منطقه ی آبگیری دارای 

پوشش گیاهی است، از دالیل کاهش هدایت الکتریکی 

در منطقه آبگیری می باشد. که با نتایج پژوهش های 

(، 1785) پادیاب و فیض نیا(، 4004رهبر و کوثر )

و  نتایج سلیمانی( و با 1754و همکاران ) برآبادی

 جوادی( ، 1782و همکاران) فخری( ، 1782همکاران )

( همخوانی و مطابقت 1785) محمودی میان آبادو 

 وتی اسکوییسک ندارد. هم چنین نتایج پژوهش

( نشان داد که پخش سیالب تغییری در مقدار   1781)

 هدایت الکتریکی خاک ایجاد نمی کند.

بافت خاک: نتایج حاصل از آنالیز داه های بافت خاک  

منطقه ی آبگیری و منطقه ی شاهد به صورت زیر می 

 باشد:

:  نتایج حاصل از آنالیز داده های منطقه ی رس-الف

شاهد نشان می دهد که تفاوت آبگیری و منطقه ی 

معنی داری بین  داده های منطقه ی آبگیری و شاهد 

 1782 (و همکارانسلیمانی وجود ندارد که با مطالعات 

 مطابقت دارد. )

: نتایج حاصل از آنالیز داده های ماسه ماسه -ب

منطقه ی آبگیری و منطقه ی شاهد نشان می دهد که 

ری و شاهد وجود تفاوت معنی داری بین  منطقه آبگی

( و 1788و همکاران ) سلیمانیندارد که با مطالعات 

 مطابقت دارد .   ( 1782و همکاران)  لطف اله زاده

: نتایج حاصل از آنالیز داده های سیلت سیلت -ج 

منطقه ی آبگیری و منطقه ی شاهد نشان می دهد که 

تفاوت معنی داری بین  منطقه ی آبگیری و شاهد 

ونه ای که آبگیری باعث کاهش درصد وجود دارد به گ

سیلت در منطقه اجرای عملیات شده است. می توان 

روزه در منطقه  140علت این مورد را به وزش بادهای 

ی سیستان ارتباط داد به طوری که  منطقه ی شاهد 

از پوشش گیاهی وماده آلی کمتری برخوردار است که 

ن فرسایش پذیری بادی آن را بیشتر می کند و ای

احتمال وجود دارد که رس ها توسط فرآیند فرسایش 

و  رهبربادی از منطقه جابه جا شده باشند. که نتایج 

( عدم 1788) کرمیانو  محمدیان( و 1784) کوثر

 همخوانی با نتایج این پژوهش را نشان می دهد.

نتایج حاصل از آنالیز داده های منطقه ی : اسیدیته

ی دهد که بین آبگیری و منطقه ی شاهد نشان م

میزان اسیدیته ی خاک منطقه ی آبگیری و شاهد 

تفاوت معنی داری وجود ندارد که با مطالعات فخری و 

که در ایستگاه پخش سیالب  1782همکاران در سال 

( در 1788تنگستان و مطالعات محمدیان و کرمیان)

ایستگاه پخش سیالب کوهدشت لرستان، مهدیان و 

اه پخش سیالب قوشه ( در ایستگ1784همکاران )

( مطابقت دارد .  1781) سکوتی اسکوییدامغان، 

( 1787)محمودی  ( و 1781) کوثرو  رهبرنتایج 

 افزایش اسیدیته خاک را گزارش داده اند. 

: نتایج حاصل از آنالیز داده های منطقه نیتروژن کل

ی آبگیری و منطقه ی شاهد نشان می دهد که بین 

یری و شاهد تفاوت معنی میزان ازت خاک منطقه آبگ

پژوهش های سر رشته داری  داری وجود ندارد که با

( همخوانی دارد. 1787و همکاران ) فخری (،1784)

افزایش یا علت آن را می توان اینگونه بیان کرد که 

کاهش نیتروزن به دلیل متحرک بودن و قابل حل 

بودن در سیستم های آبیاری و پخش سیالب مورد 

ه طوری که به هنگام جاری شدن آب و انتظار نیست ب
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سیالب ها، نیتروزن معموال به بیرون از محدوده ی 

سیالبی و آبگیری و یا به شبکه های پایین دست 

منتقل می شود. و هم چنین به دلیل قابل شستشو 

بودن در پروفیل خاک به اعماق منتقل می شود. 

 کرمیانو  محمدیان( و 1785و همکاران ) سلیمانی

 ( افزایش مقدار ازت را گزارش داده اند. 1788)

کربن آلی  داده های آنالیز از حاصل : نتایجکربن آلی

ی آبگیری و منطقه ی شاهد  نشان  خاک درمنطقه

می دهد که مقدار کربن آلی در منطقه ی آبگیری 

تفاوت معنی دار با منطقه ی شاهد دارد به گونه ای که  

شده است که  آبگیری باعث  افزایش کربن آلی خاک

 سکوتی اسکویی ( ،1785) کرمیانو  محمدیانبا نتایج 

محمودی میان آباد و  جوادی ( ، 1781و همکاران )

و  فخری(مطابقت دارد . و هم چنین نتایج 1750)

(( عدم معنی داری مقدار کربن آلی را 1787همکاران )

 در منطقه ی اجرای عملیات پخش سیالب نشان داد.  

 تفاوت داده های فسفر نیز آنالیز از صلحا : نتایجفسفر

 آبگیری نشان داد، و شاهد منطقه دو بین معنی داری

 فسفر میزان آبگیری شده عرصه خاک به طوریکه در

شد که  مشاهده شاهد عرصه به خاک نسبت بیشتری

و  جوادی( ، 1754همکاران )ننایج برآبادی و  با

 دارد. فسفر ( مطابقت1782)محمودی میان آباد 

الیه  در آن جابه جایی که بوده غیر متحرک عنصری

 شستشو جمله از خارجی به وسیله عوامل خاک های

 کانی های و به وسیله ذرات و میباشد غیرممکن

 از جابه جا میشود. خاک آلی کلوئیدهای یا و معدنی

 آبگیری محرک منطقه خاک در موجود رطوبت طرفی

  نظیر فسفاتاز هستند. خاک در آنزیم هایی

داده  آنالیز از حاصل نتایج: سدیم قابل جذب خاک-

ی آبگیری و منطقه ی  درمنطقه سدیم خاک  های

شاهد نشان می دهد که تفاوت معنی داری در این 

مقایسه وجود دارد به گونه ای که آبگیری باعث کاهش 

مقدار سدیم خاک شده است که علت آن می تواند به 

ش سیالب باشد دلیل امالح و رسوبات  منطقه ی پخ

و  شریعتی(، 1784و همکاران ) مهدیانکه با نتایج 

 ( همخوانی دارد.1784همکاران  )

داده  آنالیز از حاصل : نتایجکلسیم و منیزیم خاک -

ی آبگیری و  درمنطقه کلسیم و منیزیم خاک  های

منطقه ی شاهد  نشان می دهد، که تفاوت معنی داری 

ه ای که آبگیری باعث در این مقایسه وجود دارد به گون

افزایش مقدار کلسیم و منیزیم خاک شده است. که از 

دالیل آن می تواند پوشش گیاهی  منطقه ی آبگیر و 

امالح و رسوبات ته نشست شده باشد و با نتایج  

 ( مطابقت دارد. 1754) و همکاران برخورداری

 از حاصل نتایج:  (SAR)نسبت جذب سدیمی  -

درمنطقه  ت جذب سدیمی خاک نسب داده های آنالیز

آبگیری و منطقه ی شاهد نشان می دهد که تفاوت 

معنی داری در این مقایسه وجود دارد به گونه ای که 

آبگیری باعث کاهش مقدار نسبت جذب  سدیمی 

خاک شده است که با نتایج حاصل از داده های کلسیم 

و منیزیم و سدیم خاک همخوانی دارد که با مطالعات 

همکاران  فروزه و (، 1754) و همکاران ری برخوردا

 ( مطابقت دارد. 1782)

: نتایج حاصل از آنالیز داده های پتاسیم قابل جذب -

منطقه ی آبگیری و منطقه ی شاهد نشان می دهد که 

بین میزان پتاسیم  خاک منطقه ی آبگیری و شاهد 

تفاوت معنی داری وجود دارد. به گونه ای که آبگیری 

پتاسیم خاک شده است که می توان باعث کاهش 

علت آن را رسوبات و امالح و شرایط اقلیمی منطقه 

 نواحی های خاک در منطقه عنوان کرد. پتاسیم

 ی ها خاک تا دارد وجود بیشتری مقدار به خشک

 با پتاسیم ناحیه هر های خاک بین در. مرطوب نواحی

 مشابه بافت با هایی خاک در و دارد ارتباط خاک بافت

دارد. این  بستگی مادر سنگ جنس به پتاسیم یزانم

و  1784نتایج با  مطالعات  سررشته داری در سال 

مطابقت و همخوانی  1784مهدیان و همکاران در سال 

( 1750) سررشته داریدارد ولی با نتایج غیاثی و 

 همخوانی ندارد.

: نتایج حاصل از آنالیز داده های منطقه آهک خاک -

شاهد نشان می دهد که بین مقدار  آبگیری و منطقه

آهک خاک در منطقه ی آبگیری و منطقه ی شاهد 

تفاوت معنی داری مشاهده نشده است وجود چنین 

شرایطی را میتوان به جنس مواد تشکیل دهنده سنگ 

بستر و سازندهای زمین شناسی نسبت داد که با نتایج 

 ( همخوانی دارد.  1558و همکاران  ) شریعتی 
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-  CEC: ی نتایج حاصل از آنالیز داده های منطقه

دهد که بین میزان آبگیری و منطقه ی شاهد نشان می

CEC ی آبگیری و شاهد تفاوت معنی خاک منطقه

و  برخورداریداری وجود ندارد که با مطالعات 

 ( مطابقت و همخوانی دارد.1754) همکاران

 

 نتیجه گیری 
یری آبگ های عرصه خاک گفت توان می مجموع در

 حاصل و آلی مواد نظر از شده منطقه مورد مطالعه

 تغییر که این به توجه با هستند. فقیری خاک خیزی

 به بستگی آبگیری شده  عرصه خاک خصوصیات

 منطقه ی آبگیری  به شده وارد رسوبات خصوصیات

 های عرصه باالدست های حوضه اکثر شدن واقع دارد،

 با خشک نیمه و خشک مناطق سیالب  در پخش

 خیز، حاصل کم خاک با و گیاهی پوشش کم درصد

 است شده منطقه ی آبگیری به رسوباتی ورود موجب

 در را توجهی قابل و گیر چشم تغییرات نتوانسته که

 ایجاد تحقیق اجرای مناطق خیزی حاصل های شاخص

 آبگیری موقت تاالب هامون  مجموع در اگرچه .کند

 خاک رد خیزی حاصل های شاخص افزایش باعث

است. در پایان  شده آبگیری های عرصه سطحی

براساس انالیز داده های خاک تاالب عملیات آبگیری، 

هامون هیرمند مشخص گردید که با ورود سیالب و 

رسوبات به منطقه آبگیری ، میزان ماده آلی و فسفر) 

طور معنی داری  عناصر اصلی خاک(،کلسیم منیزیم ،به

آبگیری باعث کاهش  افزایش یافته است..هم چنین

،نسبت جذب  قابل جذب ،سدیم قابل جذب پتاسیم

 سدیمی ،و هدایت الکتریکی خاک شده است.
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Effects of Hamoon waterland temporal refilling on physical and 

chemical properties of soi (case study) 

 
Sadegh Askari Dehno1 , Mohammad Nohtani2, Mohammad Reza Dehmardeh Galehno*3, Morteza 

Mohammadi4 

 

Abstract 

Seasonal rivers have high capacity of Sediment  transport  Sediment to the downstream areas. 

The sedimentation of high quality suspended particles on the alluvial zones caused that the 

fertility of lands increased. . So that importance of sedimentation in flood spreading projects  

and temporal refilling is much more than the water itself. The purpose of this study is to 

examine Temporal refilling effects on physical and chemical properties of  Sediments in 

Hamoon Wetland of Hirmand. In this regard, physical and chemical properties of  Sediments 

were measured in 40 points as refilling non-refilling areas Moreover, in order to determine of 

physical and chemical properties of the soil, samples were taken from the surface and depth of 0 

to 20 using ordered grid method, and then the samples was Examined in laboratory for 

determination of  physical and chemical properties. Then, the physical properties such as clay, 

Sylt and sand percentage, and chemical properties such as organic matter, total nitrogen, total 

phosphorus, cationic exchange capacity, calcium and magnesium, absorbable sodium, sodium 

absorption ratio, lime, absorbable potassium, acidity, and electrical conductivity were 

determined. The results of the data analysis by T-tests and Mann Whitney U tests in Mini tab 

Software indicated that there was a significant increase in organic matter total phosphorus, 

calcium and magnesium %1 (p<0.01) a significant decrease in absorbable sodium, absorbable 

potassium and sodium absorption ratio by %1 and a significant increase in the amount of sylt 

%5 (p<0.05)in comparison to non-refilling area.Therefore, it can be concluded that Hamoon 

wetland temporal refilling has increased the soil fertility over time.  

 

Keywords: Temporal refilling, Hamoon Wetland, Flood spreading, Physical properties of 

soil, Chemical properties of soil 
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