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 چکيده
 با. تاس پذیرامکان مختلف به اشکال آن از ناشی هایخسارت کاهش و گیاه رشد نیاز مورد رطوبت کمبود جبران برای سیل کاربرد

 آب روی را مختلفی اثرات نتیجه، در و یافته گسترش مستعداراضی  در فصلی یهاسیالب سیالب، پخش سیستم از استفاده

لذا این تحقیق با هدف بررسی تاثیر پخش سیالب بر تغییرات شوری  گذارند.می مناطق برجای این خاك و گیاهی پوشش زیرزمینی،

ور پوشش بدین منظور فاکتو کربن آلی خاك و به دنبال آن درصدپوشش گیاهی در ایستگاه پخش سیالب میانکوه انجام گرفته است. 

منظور تعیین شوری و کربن آلی گیری شد. همچنین بهنقطه در منطقه شاهد اندازه 24نقطه عرصه پخش سیالب و  44گیاهی در 

متری برداشت سانتی 04-44و  44-24،24-14،14-4های خاك در اعماق پروفیل احداث ونمونه 8خاك منطقه در عرصه پخش 

هد ها بیانگر این بود که بین منطقه پخش سیالب و شانطقه شاهد نیز تکرار شد. نتایج حاصل از مقایسه میانگینگردید، این کار در م

 4-14درصد وجود داشت. همچنین میزان شوری خاك نیز در عمق  1داری در سطح در میزان پوشش گیاهی اختالف معنی

دار بود. این در حالی است که کربن آلی درصد دارای اختالف معنی 5و 1ترتیب در سطح متر بهسانتی 24تا  14و عمق  مترسانتی

دار بود،. با متری در عرصه پخش سیالب در مقایسه با منطقه شاهد فاقد اختالف معنیسانتی 04تا  24و همچنین شوری در اعماق 

متر( و افزایش پوشش سانتی 14تا  4توان نقش مثبت عملیات پخش سیالب را در کاهش شوری خاك سطحی )عمقاین توصیف می

ها ورود حجم زیادی از سیالب و ته نشست خشك درکوتاه مدت ذکر نمود چرا که در این عرصهگیاهی مراتع مناطق خشك و نیمه

  تواند به مرور زمان سبب کاهش کارایی منطقه پخش سیالب گردد.مواد ریزدانه می

  ، میانکوهخاك پخش سیالب، درصد پوشش گیاهی، شوری :یديکل ناواژگ
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 مقدمه 

امروزه برای همههه متخصهههصهههان علوم منههابع طبیعی 

ن امشخص شده است که وضعیت منابع آبی، خاکی و گیاه

برد. آثههار درون سهههر میدر ایران در موقعیههت بحرانی بههه

ای ناشهههی از این تخریب باع  ای و برون منطقهه منطقهه 

گردیده که دولت مردان و متخصهصان راهکار اساسی برای  

آن ارائه نمایند. در کشهور ما سابقه حفاتت خاك به سال  

گردد و در طی این مدت همواره راه کارها و باز می 1344

تحقیقهات متنوعی در این زمینه انجام شهههده اسهههت که  

ههای حفهاتهت خاك و    د از طرحنه هها عبهارت  ترین آنمهم

آبخیزداری که عمدتاً شهههامل عملیات مکانیکی هسهههتند 

  (.1382)احمدی و همکارن، 

خشك یك معضل کمبود آب در مناطق خشك و نیمه

عظیم و بحرانی اسهههت. در حال حاضهههر این مشهههکل به  

کند. در واقع ناگونی این مناطق را تهدید میهای گوشههکل

در شهههرایب طبیعی ایران بهه لحهاع موقعیهت جغرافیایی    

های خشك، برای استفاده از سیالبمناطق خشهك و نیمه 

های مخرب نیهاز بهه انجهام اقهداماتی با اسهههتفاده از روش    

مناسهب اسهت که عالوه بر کاهش خسارت در زمان وقو ،   

در مواقع بروز خشکسالی گردد.  برداری از سهیل باع  بهره

ها گردد و آوری که موجب کنترل سههیالباز این رو هر فن

بهه توسهههعهه پایدار محیب زیسهههت کمك کند باید مورد   

 (. 1382استقاده قرار گیرد )مالیی و شفیعی، 

های کنترل سههیالب پخش سیالب است یکی از شهیوه 

رود. های تغذیه مصهههنوعی به شهههمار میکه یکی از روش

سهههال پیش  3444غهذیه مصهههنوعی در ایران مربو  به  ت

باشهد که شاهد آن اخترا  کاریز برای مناطق خشك و  می

 .(Kousar,1992)خشك است نیمه

 نامناسههب خشههك، پراکنشو نیمه خشههك مناطق در

 مخرب هاى سههیالب ایجاد بر عالوه بارش، مکانی و زمانی

شهههود )کریمی و می سهههطحی رفت رواناب هدر موجب

(. یکی از اقدامات اسههاسههی جهت کنترل  1332ان،همکار

ها بوده اسههت، ها که از دیرباز مورد توجه انسههانسههیالب

 تواند تاثیرات مثبتی درعملیات پخش سیالب است که می

برداری پایدار از آن مقابله با بحران آب و خشکسالی و بهره

 (.1381داشته باشد )بیات موحد، 

منابع خاکی در  اهمیهت پخش سهههیالب در ارتبها  با  

خشهههك به این دلیل اسهههت که منهاطق خشهههك و نیمه 

ها در اراضی سنگالخی بگذاری مواد معلق در سیالرسوب

ها را به کشههتزارهای مناسههبی  تواند آنو درشههت دانه می

هها باع   بتبهدیهل نمهایهد. مواد معلق موجود در سهههیال    

خیزی سههاختمان، ازدیاد عمق و حاصل تغییراتی در بافت،

شههود. اند میها جاریها بر روی آنهایی که سههیالبكخا

هههای پخش سهههیالب بهها اهههداف مختلفی همچون پروژه

جلوگیری از خسهههارت احتمهالی سهههیهل، افزایش تغهذیه    

هههای زیرزمینی، افزایش رطوبههت خههاك در محههدوده آب

وری از سهههیالب و افزایش توسهههعه ریشهههه، کنترل و بهره

دی و محمودی گردد )جواخیزی خههاك اجرا میحهاصهههل 

 (.1334آبادی، میان

هایی که این گونه امها در کنهار آن از جمله محدودیت   

کند، کاهش تدریجی میزان نفوذ آب هها را تهدید می پروژه

در خاك اسههت که عمدتاً به دلیل مسههدود شههدن منافذ   

خاك در اثر پخش ذرات ریز و معلقی اسهههت که توسهههب 

 نظر به لذا .(Kousar, 1997سههیالب حمل شههده اسههت ) 

 خود کارایی عمالً هاپروژه این زمان گذشت که با رسهد می

 .بدهند دست از آبخوان تغذیه و نفوذ نظر از را

های اخیر در ارتبا  با اثر عملیات پخش در طی سهههال

سهههیالب بر خصهههوصهههیهات خهاك منهاطق تحت تاثیر،     

 های فراوانی صورت گرفته است.پژوهش

قیقی تههاثیر پخش ( در تح1334کمههالی و همکههاران )

سهههیالب بر روند تغییرات حاصهههلخیزی خاك را بررسهههی 

نمودند و به این نتیجه رسههیدند که پخش سههیالب باع   

ههای حهاصهههلخیزی در خاك سهههطحی   بهبود شهههاخص

 های پخش سیالب شده است.عرصه

Eisazadeh ( به بررسی خصوصیات 2412و همکاران )

 شههیمیایی خاك در سههه بند در ایسههتگاه پخش سههیالب  

پلدشهت پرداختند و به این نتیجه رسهیدند که در مقایسه   

بهیهن این سههههه بنههد بسهههیههاری از پههارامترههها نظیر    

EC،+Na،2+Mg،2+Ca  2-و
4SO    در بنهد اول افزایش یهافته

 داری نداشته است.اختالف معنی SARکه  در حالی

( نیز اثرات پخش سیالب را 1333عباسی و همکاران )

بر خصهههوصهههیات فیزیکی و شهههیمیایی خاك حوزه آبخیز 

جونگان در اسههتان فارب بررسههی نمودند و به این نتیجه  
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رسههیدند که تاثیر پخش سههیالب بر خصههوصههیات فیزیکی 

های شهههیمیایی آن بوده اسهههت خهاك بیشهههتر از ویژگی 

بهبود سهههاختمان خاك که عالوه بر اینکه باع  طوریبهه 

شهده، از لحاع خصوصیات شیمیایی نیز میزان مواد آلی و  

معهدنی خاك افزایش یافته ولی این تغییرات چشهههم گیر  

 نبوده است.

( در مطالعه خود برای ارزیابی 1381فروزه و حشمتی )

خصههوصههیات خاك دو منطقه شههاهد و پخش سههیالب در 

یری نمودند. گگربهایگان فارب، بعضهههی پارامترها را اندازه 

نتایج این بررسی نشان داد که درصد موادآلی و ازت خاك 

در منطقه آبگیر شهده افزایش یافته است. همچنین پخش  

داری داشته و میزان آن سیالب بر اسیدیته خاك اثر معنی

را کهاهش داده اسهههت. در مورد ههدایهت الکتریکی، نتایج    

 حاصهل نشهان داد که میزان آن در شبکه پخش سیالب و  

شههاهد متفاوت بوده اسههت و این تفاوت در دو ناحیه عاری 

و همکاران   Soleimaniاز خاك و زیر بوته نیز وجود دارد. 

( در منطقه پخش سههیالب دشههت موسههیان ایالم  2441)

اقدام به ارزیابی اثرات پخش سهیالب بر برخی خصوصیات  

فیزیکوشهیمیایی خاك نمودند و به این نتیجه رسیدند که  

درصد در  3/14و  2/84ه و سیلت به ترتیب از مقدار ماسه 

درصد در منطقه پخش در  0/14و  1/13منطقه شهاهد به  

داری داشههته اما افزایش درصههد  تغییر معنی 41/4سههطح 

درصهههد در این سهههطح احتمههال   5/24بههه  3/22رب از 

دار نبوده اسهههت. همچنین کربن آلی و نیتروژن کل معنی

منطقه شاهد بوده  خاك در عرصهه پخش سیالب بیشتر از 

و همچنین پتاسهیم قابل دسترب   PH، ECولی تغییرات 

و همکههاران  Ghazaviدار نبوده اسههههت. همچنین معنی

( اثر پخش سیالب را بر نفوذ پذیری و خصوصیات 2414)

خهاك در اعمهاق مختلف خاك بررسهههی نمودند و به این   

های نتیجه رسیدند که در منطقه پخش سیالب بین دایك

از نظر خصههوصههیات فیزیکی و شهههیمیایی تفاوت    5تا  1

Ben Dhia & Bouri (2414 )  داری وجود دارد.معنی

ساله یك طرح تغذیه مصنوعی را در تبولیا مورد اثرات سی

بررسهی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که این شرایب  

 کیفی و کمی آبخوان را بهبود بخشیده است.

Kalshtty ( 2412و همکاران )راتیتاث یا مطالعه یط 

 خواص یرو بر کایامر در شهههنایکر رودخهانه  البیسههه

 مورد را یکشههاورز محصههو ت بیشههرا و خاك یکیاکولوژ

 زانیم تنها شد مشخص مطالعه نیا در. دادند قرار یبررسه 

 یالبیسههه ریغ یهاخاك با سههه یمقا در ،یمعدن تروژنین

 ریتاث نیا. اسههت افتهی کاهش یتوجهقابل زانیم به اطراف،

 رد ییزداتراتین یندهایفرا با ارتبا  در یقو احتمال به

 است. البیس یط در یهوازیب بیشرا جهینت

دهد کلی بررسی مطالعات در این رابطه نشان میطوربه

گذاری در سطح خاك با توجه که پخش سهیالب و رسوب 

واند تبه کیفیت و کمیت امالح حمل شده توسب سیل، می

خاك گردد. لذا ارزیابی تغییرات منابع موجب تغییراتی در 

خاکی ناشهی از اجرای عملیات پخش سیالب برای تعیین  

برآیند مثبت یا منفی اثرگذاری آن امری ضههروری اسههت.  

بدین منظور در این تحقیق سهههعی بر آن اسهههت که نقش 

ت خاك و بهبود پوشهههش گیاهی پخش سهههیالب برتغییرا

ی شههود تا مراتع در منطقه پخش سههیالب میانکوه بررسهه 

های پخش سیالب منطقه مذکور بتوان اثربخشهی سیستم 

 را تحلیل نمود.

 

 هامواد و روش 

 موقعيت جغرافيایي منطقه مورد مطالعه 

-یزد از حوزه بزرگی بخش کههه آبخیز میههانکوه حوزه

یزد  غربی جنوب کیلومتری 35 و در فاصههله اسههت اردکان

 معادل با مساحتی حوزه این(. 1)نقشهه   اسهت  قرار گرفته

 54˚25΄تا  54˚4΄قی شههر طول بین ما مربعکیلومتر 034

. از شههده اسههت اقعو 31˚43΄تا  31˚20΄ی شههمال و عرض

 را اراضی هکتار آن 0455 یاد شده حوزه مسهاحت  مجمو 

 عمرتف هایو کوه مرتعی اراضی را و بقیه و مسکونی زراعی

 دهد.می تشکیل میقع هایو دره

متر و حداکثر  1534دریا  از سطح حوزه ارتفا  حداقل

 ولی بوده دایمی فاقد رودخانه منطقه .استمتر  4444 آن

 طول کهاسهههت  متعددی فصهههلی ههای رودخهانهه   دارای

   .باشدکیلومتر می 1/42 آن آبراهه بزرگترین

ومههارتن اسهههاب تقسهههیم بنههدی د  بر منطقههه اقلیم

و  خشك دشتی سرد و در مناطق خشهك نیمه ،درارتفاعات

متر و میلی 245 آن سهها نه بارش . متوسههباسههت سههرد

. متر اسهههتمیلی 331 شهههیرکوه درارتفاعات حداکثر آن
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 صههورت بهار به پاییز و در فصههل منطقه آسههمانی نزو ت

  .است برف صورت به زمستان و در فصل باران

ای بوده و قسمت اعظم  رژیم بارندگی منطقه مدیترانه

 34ای که باشد به گونهبارش منطبق با دوره سرد سال می

وقو  ههای آبان تا فروردین بدرصههد بارش سهها نه در ماه  

  پیوندد.می

 

 
 موقعيت منطقه پخش سيالب ميانکوه -7شکل

 

 شناسي تحقيقروش

 در( 1332-1383) سههال سههه مدت به قیتحق نیا 

 عنوانبه آبخوان دوم سایت 14، 3، 8، 1ی نوارها محدوده

 کامل یریآبگ علت به) شد انتخاب بردارینمونه هایمحل

 زا اسههتفاده با گیاهی پوشههش فاکتور(. یالبیسهه مواقع در

 و سههیالب پخش عرصههه نقطه 44 در ،یمربع متر 2 پالت

 سال هر شیرو فصهل  انیپا در شهاهد  منطقه در نقطه 24

 نیهمچن. شد گیریاندازه بود ماه بهشتیارد با مصادف که

 تا 24،24ات 14،14تا4)اعماق در الکتریکی هدایت فاکتور

 4 عمق در خاك آلی کربن و (مترسههانتی 04 تا 44 و 44

 که یزمان در پروفیل( 8) تکرار 8 با متریسههانتی 14 تا

. شههد گیریاندازه بود شههده یریگلیسهه مذکور یبندها

 شپخ عرصه یهانمونه راتییتغ نییتع منظوربه نیهمچن

 جایی نوارها از یك هر یرقوم ارتفا  با ترین در الب،یسهه

 هعرص عنوانبه بود، البیسه  پخش اتیعمل یاجرا فاقد که

 کامالً طرح قالب در مذکور فاکتورهای و انتخاب شهههاهد

 ،هانمونهی تمام یبرا. شهههدنهد  بردارینمونهه  تصهههادفی

 كبال یوالک روش به یآل کربن به مربو  یها یگیراندازه

 یابیدست از پس. شد انجام ترم EC توسب خاك یوشهور 

 توسب یآمار جینتا یبررسه  به اقدام از،ین مورد یهاداده به

 پخش اثر و شد SPSS افزار نرم از اسهتفاده  با دانکن روش

 بررسههی مورد منطقه گیاهی پوشهش  و شهوری  بر سهیالب 

 .گرفت قرار
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  نتایج 

نتایج حاصههل از مقایسههه میانگین ها بیانگر این بود که 

داری بین پوشهههش گیههاهی منطقههه پخش اختالف معنی

درصد وجود  1سهیالب و عرصهه شهاهد در سطح احتمال    

 14تا  4ق دارد. همچنین مقدار شهههوری خاك نیز در عم

داری در سهههطح ها اختالف معنیمتر در عرصههههسهههانتی

متر در سانتی 24تا 14درصهد داشت و در عمق   1احتمال 

داری را نشههان داد. این در درصههد اختالف معنی 5سههطح 

 24حالی اسهت که کربن آلی و همچنین شوری در اعماق  

متر در عرصههه پخش سههیالب در مقایسههه با سههانتی 04تا 

 .(1اختالف چشمگیری نداشت )جدول منطقه شاهد
 

 گيری شده در پخش سيالب و منطقه شاهدنتایج تجزیه واریانس صفات اندازه -7جدول

شوری خاک در 

 00تا 40عمق 

شوری خاک در 

 40تا 20عمق 

شوری خاک در 

 20تا  70عمق 

شوری خاک در 

 70تا  0عمق 
 فاکتور گياهيپوشش  درصد کربن آلي

 تیمار 2101324** 41441 141088** 41330* 41444 41413

 خطا 121143 41412 41414 41441 41110 41431

  
( نیز نشان داد 2نتایج همبستگی بین فاکتورها )جدول

ا داری بکه پوشههش گیاهی منطقه همبسههتگی منفی معنی

متری خاك داشهههته، سهههانتی 14تا  4شهههوری در عمق 

متری همبستگی سانتی14تا  4همچنین شهوری در عمق  

متر سانتی 24تا  14داری با شوری در عمق منفی و معنی

 داشته است.
 

 همبستگي بين فاکتورهای اندازه گيری شده در عرصه پخش سيالب و شاهد -2جدول

شوری خاک در 

 00تا 40عمق 

شوری خاک در 

 40تا 20عمق 

شوری خاک در 

 20تا  70عمق 

شوری خاک در 

 70تا  0عمق 

درصد کربن 

 آلي
  پوشش گياهي

 پوشش گیاهی 1     

 درصد کربن آلی -41435 1    

 14تا  4شوری خاك در عمق  -41824* 41148 1   

 24تا  14شوری خاك در عمق  41033 -41213 -41124* 1  

 44تا 24شوری خاك در عمق  -41228 41851* -41135 -41484 1 

 04تا 44شوری خاك در عمق  -41510 41811* 41153 -41283 41824* 1

  

 خاک بافت بر البيس پخش ريتاث

 با شههاهد منطقه خاك رب نیب شههده انجام سهههیمقا

 شاهد با 1 بند نیب تنها که دهدیم نشان مختلف یبندها

 با شههاهد منطقه نیب و شههده مشههاهده یدارمعنی اختالف

 بر درصد سهیمقا جینتا. ندارد وجود یاختالف بندها گرید

 یدارا 1 بند که دهد یم نشهههان مختلف یبندها خاك

 اختالف 3 و 8 یبندها با و بوده رب درصههد نیشههتریب

 رب درصد نیهمچن. دارند درصد 5 سهطح  در یدارمعنی

 5 سهههطح در یدارمعنی اختالف هم 14 و 3 ندب خاك

 شههن درصههد سهههیمقا از حاصههل جینتا. دارند هم با درصهد 
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 که دهدیم نشههان مختلف یبندها با شههاهد منطقه خاك

 در یدارمعنی اختالف شهههاهد منطقه و 1 بند نیب فقب

 درصههد نیکمتر یدارا 1 بند. دارد وجود درصههد 5 سههطح

 سطح در یدارمعنی اختالف 14 و 3 یبندها با و بوده شن

 نیهمچن و بندها نیب یدارمعنی اختالف. دارند درصههد 5

 نشده مشاهده خاك لتیسه  درصهد  نظر از شهاهد  با بندها

 پخش عرصه در البیس همراه رسوبات نشست ته با. است

 .شودیم خاك بافت در راتییتغ باع 

 

 گيری بحث و نتيجه 

نتایج حاصههل از بررسههی اثر پخش سههیالب برعرصههه   

تا  4سههیالب میانکوه نشههان داد که شههوری خاك در عمق 

متری خاك در منطقه پخش سیالب نسبت به سهانتی  14

داری کاهش خاك شههاهد در همین عمق به صههورت معنی

یهافتهه که علت این کاهش، آبشهههویی خاك در اثر وجود   

ش گیاهی به سهههیالب بوده اسهههت که به دنبال آن پوشههه

صهورت چشهمگیری در عرصه پخش سیالب افزایش یافته   

( نیز 2445و  همکاران ) Kennethاسهههت. نتایج مطالعات 

دهد که پخش سیالب باع  افزایش تولید، تراکم نشان می

نیز  Khalaj (2445) .گرددو درصههد پوشههش گیاهی می 

 هایبسهههیال کنترل با سهههیالب پخش که کندمی بیان

 و خاك بهبود بههاع  خههاك ذرات ترسهههیههب و مخرب

 Mirjalili همچنین .شهههده اسهههت مرتعی هایپوشهههش

طی تحقیقی روی پخش سیالب هرات استان یزد  (2412)

های پخش علت افزایش درصههد پوشههش گیاهی در عرصههه

نسبت به شاهد را وجود رسوب های اولیه خصوص شبکههب

و مواد آلی و مغذی مناسههب برای رشههد گیاه و همچنین  

یکنواختی آبگیری )شهههیهب بهه صهههورت یکنواخت( مهم   

د انهای بعدی چون آبگیری کمتر شدهدانسهته ولی عرصهه  

باشند این در از میزان پوشش گیاهی کمتری برخوردار می

( در ایسهههتگاه 1332حالی اسهههت که پادیاب و همکاران )

پخش سهیالب گچسهاران به این نتیجه رسیدند که پخش   

 حاصلخیزی خاك نداشته است. سهیالب تاثیری بر افزایش 

آبشویی ناشی از سیالب نیز باع  شده که در عرصه پخش 

تا  14سهیالب نمك از سهطح خاك خارش شده و در عمق   

متری تجمع یابد و شوری آن نسبت به منطقه سهانتی  24

ان توان چنین بیشاهد افزایش پیدا کند. با این توضیح می

ك سطحی نمود که عملیات پخش سهیالب خصوصیات خا 

را بیشهههتر از عمق خههاك تحههت تههاثیر قرار داده اسهههت  

متری خصههوصههیات سههانتی 04تا  24که در عمق طوریبه

خاك چندان تحت تاثیر قرار نگرفته است، نتایج تحقیقات 

( نیز موید این مطلب  1384سهکوتی اسکوئی و همکاران ) 

 است.

های پخش اما دلیل عدم تغییرات کربن آلی در عرصههه

بت به عرصه شاهد در این است که در مجمو  سهیالب نس 

خاك این منطقه کربن آلی پایینی داشههته است و سیالب 

های با دسهههت هم از این چنین حاصهههل از تجمع رواناب

های مشهابه از نظر میزان مواد آلی سهرچشمه گرفته   خاك

اسههت بدین ترتیب سههیالب نقشههی در افزایش کربن آلی  

( نیز چنان بیان 1333)نداشهته اسهت. نصرتی و همکاران   

نمودند که در منطقه پخش سیالب دشت ذهاب کرمانشاه، 

شهههرایب نهامنهاسهههب محیطی و مقهادیر اندك کربن آلی    

رسههوبات و یا خارش شههدن کربن آبی به صههورت کربن آبی 

محلول نتوانسهههتهه باع  افزایش میزان ذخیره کربن آلی  

 عرصه پخش سیالب شود. 

توان چنین بیان نمود که عرصههه پخش در مجمو  می

تواند با آبشویی خاك سطحی باع  سهیالب از یك سو می 

کاهش شهوری خاك و به دنبال آن افزایش پوشش گیاهی  

مرتعی گردد ولی از سهههوی دیگر ورود حجم زیههادی از 

ت فراوان و ته سیالب حاوی بار معلق با برجاگذاردن رسوبا

تواند به مرور زمان سبب کاهش نشهسهت مواد ریزدانه می  

واند تکارایی منطقه پخش سیالب گردد که این شرایب می

های سطحی زمینه را برای هدررفت حجم زیادی از رواناب

توان با نمهایهد. لذا می  صهههورت تبخیر وتعرق فراهم میبهه 

 غرقابیمدیریت عرصه و همچنین کاشت درختان مقاوم به 

ی یو خشهکسالی باع  افزایش نفوذپذیری خاك شد و کارا 

آن را نسبت به قبل افزایش داد
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Abstract 

Using of flood to supply plant water requirement for its growing and decreasing of flood damages is 

possible by many different methods. By using of water spreading systems, seasonal flood in susceptible 

land will be spread with different effects on groundwater, plant cover and soil on these lands. In order 

to measure the effect of water spreading system on changes of vegetation, soil salinity and organic 

carbon in Miankooh floodwater spreading area, 40 random plots of 2 sq. meter were taken in floodwater 

spreading area and 20 points were selected outside the floodwater spreading(control areas) and 

vegetation were changes measured. Meanwhile,  to investigate soil salinity and organic carbon changes, 

8 profiles were taken from four depths ranges including 0-10, 10-20, 20-30, 40-60 cm in the area 

affected by flood and sediment and  some points were selected in outside floodwater spreading(control 

areas). The statistical results indicated that floodwater spreading have significant effects on vegetation 

cover and salinity reduction (in depth=0 to 10cm) while no significant effect on soil organic carbon. 

Generally floodwater spreading from one hand can reduce soil salinity and consequently increase 

amount of plant cover in arid and semi-arid regions but on the other hand, high volume of flood and 

deposition of sediments, reduce the efficiency of water spreading over the time.  

Keywords: Flood Water spreading, Vegetation Cover Percentage, Saline, Soil, Meankooh 


