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گان ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه  عد ا

 پنجمين همايش ملي
 علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

)مديريت پايدار بالياي طبيعي(  

 
  1كاربرد گچ معدني بر ميزان نفوذ آب در خاك بستر گورابهاروشهاي مختلف تاثير 

  71555-617-شيراز ص پ: محمدجواد روستا، استاديار مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان فارس، آدرس
  71555-617- ص پشيراز: محمدرضا دهقاني ، استاديار مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان فارس، آدرس

Email: dehghani@farsagres.ir, Tel:09173139846, Fax: 07117205107 
 

  :كيدهچ
 در اين ،و لزوم حفظ كارايي آنهاحوضچه هاي تغذيه  اهميت تغذيه سفره هاي آب زيرزميني از طريق هدايت آبهاي سطحي به با توجه به 

 تيمار در سه تكرار در آزمايشگاه پنجبا  بر ميزان نفوذ آب در خاك بستر در قالب طرح كامال تصادفي  تحقيقاتي تاثير كاربرد گچ معدني طرح
 سانتي متر بود كه پس از 150 سانتي متر و ارتفاع 30اتيلن با قطر واحدهاي آزمايشي شامل سيلندرهايي از جنس پلي. مورد بررسي قرار گرفت

 تيمارهاي آزمايشي عبارت بودند . سانتي متر از خاك بستر گوراب در آنها ريخته شد40 سانتي متر مواد درشت دانه به عنوان فيلتر، 10ن ريخت
 -3  با خاك بستر گوراب قبل از آبگيري، به ميزان نيم كيلوگرم در متر مربع اختالط گچ-2، )بدون افزودن گچ معدني( تيمار شاهد - 1 :از

 به  به ميزان نيم كيلوگرم در متر مربع اضافه كردن گچ-4 با خاك بستر گوراب قبل از آبگيري،  به ميزان يك كيلوگرم در متر مربعچاختالط گ
آب مورد استفاده همان .  به آب گوراب پس از آبگيري به ميزان يك كيلوگرم در متر مربعاضافه كردن گچ -5 آب گوراب پس از آبگيري،

 و تحليل آماري هنتايج تجزي. انجام گرفتبه صورت روزانه پس از اعمال تيمارها، اندازه گيري ميزان نفوذ آب . راب بودسيالب ورودي به گو
 كيلوگرم در متر مربع گچ معدني پس از آبگيري، در مقايسه با تيمار شاهد و 5/0 كاربرد  بانشان داد كه از ميان تيمارهاي مورد بررسي، تيمار

 . درصد معني دار گرديد5 از نظر آماري در سطح  هاو اين افزايش  افزايش معني داري داشته نفوذ آبسرعت، وز اول و دومساير تيمارها در ر
  . مشابه پيشنهاد مي گرددشرايط آن در ي، كاربردخروج در افزايش سرعت نفوذ و عدم تغيير عمده در كيفيت آب با توجه به تاثير اين تيمار

  
     نفوذ آب،گچ معدني ،گوراب:  ها كليد واژه

  
 :مقدمه

.  و نوسان جريان رودخانه اي در طول زمان مي باشد از ويژگي هاي اقليمي مناطق خشك و نيمه خشك كمبود نزوالت جوي
كم ودر فصل تابستان كه نياز به آب در اين فصل ها نياز به آب . وليد آب در فصل هاي زمستان و بهار صورت مي گيردتمعموال 

 از طرف ديگر، در برخي مناطق وجود بارشهاي نسبتا شديد و در زمان كوتاه، باعث مي شود.  مي باشد توليد آب حداقل استزياد
در اين مناطق در صورت . ش عمده منابع آب سطحي بدون استفاده و به صورت رودخانه هاي فصلي از دسترس خارج شودخكه ب

 در صورتي كه اين مهم انجام نپذيرد با بحران . آبها جلوگيري كرد از هدر رفتنمي توان با تغذيه مصنوعيمناسب، وجود شرايط 

                                                           
2-077-040000-06-0000-84017 ج از طرح تحقيقاتي شماره  مستخر-1  
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گان ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه  عد ا

 پنجمين همايش ملي
 علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

)مديريت پايدار بالياي طبيعي(  

 متر 2200 برابر با 1990 گزارش هاي منتشر شده ميزان سرانه آب در ايران در سال كمبود آب مواجه خواهيم شد، زيرا بر اساس
 نيز  2025 و ايران حتي در سال هاي قبل از د متر مكعب كاهش مي ياب726-860 به 2025مكعب بوده است كه اين سرانه در سال 

له با بحران كمبود آب، راه حلهاي مختلفي از جمله تغذيه مصنوعي ببراي مقا .در زمره كشورهاي مواجه با كمبود آب قرار مي گيرد
بگيري گورابها مشكالتي كه از سال اول آ يكي از. طريق هدايت آب به گورابها پيشنهاد شده است سفره هاي آب زير زميني از

پديدار مي گردد كاهش سريع سرعت نفوذ آب درگورابها به دليل ته نشيني مواد كلوييدي و كاهش تخلخل خاك بستر گورابها مي 
تحقيقات متعدد نشان داده است كه وجود كاتيون كلسيم در آب يا خاك مي تواند از طريق هماوري رسها و مواد كلوييدي و . باشد

اين، براي غلبه بر كاهش نفوذ  بنابر.، سرعت نفوذ آب در خاك را افزايش دهد شده ريز باعث افزايش تخلخلتشكيل خاكدانه هاي
كه يكي از منابع فراوان و ارزان قيمت موجود در كشور مي ) براي تامين كلسيم محلول(آب در گورابها بررسي كارايي گچ معدني 

  .باشد امري ضروري است
ته نشست مواد جامد معلق در آب، انتقال هوا به وسيله آب و آزاد شدن گازهاي (وه مكانيكيفرآيندهاي گرفتگي به سه گر

و زيست ) پخشيدگي و تورم رسها در اثر تبادل يوني، رسوبگذاري نمك هاي فلزي قليايي يا قليايي خاكي(، شيميايي)محلول
روشهاي متعددي براي ). )1369بيز و ديگران، ( شوندتقسيم مي) تكثير باكتريها، توليد مواد شيميايي و تكثير جلبكها(شناختي

  .جلوگيري از كورشدگي و احياي مجدد حوضچه ها معرفي شده اند
 متر در 3 را طي سه ماه آزمايش در ورامين و از  متر در روز2 متر در روز به 4كاهش نفوذ پذيري از ) 1377(موسوي و ديگران

 استخرهاي تغذيه مصنوعي در مطالعه رسوبگذاري) 1377(موسوي و ديگران. ردند متر در روز را در گرمسار گزارش ك2روز به 
 5/1 طرح رامشه و از  متر در روز در طي اولين دوره بهره برداري5/0 متر در روز به 2رامشه و كهرويه، كاهش سرعت نفوذ را از 

محققان، استفاده از مواد منعقد كننده شيميايي برخي  . متر در روز در طرح كهرويه گزارش نموده اند6/0متر در روز به متوسط 
 رسوبگير براي افزايش  حوضچه هاي بسترمانند زاج سفيد، سولفات آهن، كلربد آهن و يا كشت گياهاني نظير چمن و مرغ را در

و نفوذپذيري  شخم زدن خاك باعث بهم ريختن نظم دانه بندي مواد ته نشين شده گرديده ).6(راندمان رسوب گيري موثر مي دانند
اظهار نمودند كه شخم زدن مخصوصا در زير آب، ) 1377( ولي برخي محققان از جمله اسماعيلي و موسويرا افزايش مي دهد

 با توجه به نتايج ارائه شده به وسيله بيز و .گي افزايش مي يابدت در خاك شده و گرفباعث افزايش عمق نفوذ مواد ريز دانه
به دليل نفوذ رسوبات برداشته ه سطحي به تنهايي كافي نبوده و بايد قسمتي از اليه زيرين خاك نيز ، اليروبي الي)1369(نديگرا
 سانتي متر در نظر گرفته 10 تا 5/1 بين رخي از طرحها در آلمان شرقي سابقبعمق الزم براي اليروبي اليه بااليي خاك در . شود

 سانتي متر از خاك زيرين توصيه شده 10يروبي رسوبات همراه با در طرح كهرويه نيز ال). )1369بيز و ديگران، (شده است
 20كه به كمتر از ، نفوذپذيري  سانتي متر15 تا عمق  همچنين، در اين بررسي با اليروبي رسوبات.)1999موسوي و رضايي، (است

 گزارش كردند كه )1382( جواهريتابش و . درصد مقدار اوليه افزايش يافت80 تا 70درصد مقدار اوليه خود رسيده بود به حدود 
 بر روي رسوبات بستر حوضچه ها، باعث افزايش نفوذ پذيري گرديد و پوشش استفاده از فيلتر شن دانه بندي شده و ضايعات پنبه

  .كمپوست بهترين نتيجه را در احياي نفوذپذيري خاك پس از اليروبي داشته است
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)مديريت پايدار بالياي طبيعي(  

 5/7، سرعت نفوذ آب در خاك را از 10وم شني با درصد سديم تبادلي برابر با ، استفاده از گچ فسفري در خاك لآزمايشدر يك  
 به 6 موجب افزايش سرعت نفوذ از 6/11 ميلي متر در ساعت افزايش داد و در خاك ديگري با درصد سديم تبادلي برابر با 12به 
ني، بررسيها نشان داده است كه گچ فسفري، در مورد سله هاي ساختما). 1376افيوني و ديگران، ( ميلي متر در ساعت گرديد 10

 و 1985، شينبرگ و سينگر(نفوذ آب را از طريق افزايش غلظت الكتروليت و در نتيجه باز شدن ساختمان سله افزايش داده است
د  كاربر،براي كاهش مشكالت ناشي از سله هاي رسوبي) 1988(رانديگ همچنين ساوتارد و ).1988، ساوتارد و ديگران، 1986
 گچ فسفري و مواد جانبي كارخانه هاي ساخت كودهاي فسفره كه باعث افزايش هدايت الكتريكي آب و افزايش هماوري ،گچ

نتايج آزمايش هاي انجام شده به وسيله اسكوتر و  . كاهش تراكم و افزايش تخلخل سله ها مي شوند را توصيه كرده اند،رسها
 ميلي اكي واالن در ليتر در مقايسه با آب تنها، باعث افزايش 12ا محلول گچ به ميزان نشان داد كه آبياري اوليه ب) 1966(الودي

هدايت هيدروليكي خاك رسي گرديد و اين افزايش همراه با افزايش تخلخل كل و تخلخل تهويه اي در تمام پتانسيل هاي ماتريك 
اظهار داشتند كه پراكنش رسها و مسدود شدن ) 1974(رانديگفلهندلر و . بود 1 در آون شدنيعني از نزديك اشباع تا حد خشك

) 1983(رانديگكزمن و . خلل و فرج خاك، علت هاي اصلي تخريب ساختمان خاك و كاهش نفوذ پذيري در همه خاكها هستند
 . دريافتند در خاكهاي حاوي رسهاي اسمكتيت كه داراي درصد سديم تبادلي كمي بودند سرعت نفوذ آب كاهش يافت

 ها بويژه،ع، از نتايج تحقيقات انجام شده مي توان دريافت كه هنوز راه حل مناسبي براي حل مشكل نفوذ پذيري خاكدر مجمو
  . پيدا نشده و نياز به انجام تحقيقات بيشتري در اين زمينه مي باشدبستر حوضچه هاي تغذيه مصنوعيخاك 

  :مواد و روشها
يك  ميكرومتر بر ميزان نفوذ آب در خاك بستر 500ا قطر ذرات كوچكتر از ب) خام(ربرد گچ معدنيكاتأثير  ،اين تحقيقدر 

  تكرارسه در ، تيمارپنج با  تصادفيامال كقالب طرح در )كته گنبد در نزديكي سروستان احداث شده استروستاي در كه (گوراب
 سانتي متر 150 سانتي متر و ارتفاع 30واحدهاي آزمايشي شامل سيلندرهايي از جنس پلي اتيلن با قطر . گرفتمورد بررسي قرار 

 4عبور داده شده از الك ( سانتي متر از خاك بستر گوراب40 سانتي متر مواد درشت دانه به عنوان فيلتر و سپس 10 كه ابتدا بود
بدون (تيمار شاهد  - 1 :ند از بودتيمارهاي آزمايشي عبارت .دي در آنها ريخته شد و بعدا تيمارها بر روي آنها اعمال گرد)ميلي متري

   به ميزان نيم كيلوگرم در متر مربع اختالط گچ-2، )افزودن گچ معدني
 سانتي متر اول 15 با  به ميزان يك كيلوگرم در متر مربعاختالط گچ - 3 ، سانتي متر اول خاك بستر گوراب قبل از آبگيري15با 

اضافه  -5 ، به آب گوراب پس از آبگيريكيلوگرم در متر مربع به ميزان نيم  اضافه كردن گچ- 4 ،خاك بستر گوراب قبل از آبگيري
بود آب مورد استفاده همان سيالب ورودي به گوراب .  به آب گوراب پس از آبگيري به ميزان يك كيلوگرم در متر مربعكردن گچ

 ابتدا گچ را در 5و 4رهاي  براي اضافه كردن گچ به آب سيلندرها در تيما. سانتي متر در سيلندرها ريخته شد95كه به ارتفاع 
پس از اعمال . ديمقداري از آب برداشته شده از سيلندرها مخلوط كرده و سپس سوسپانسيون حاصل به سيلندرها اضافه گرد

 و گرفت انجام متر فلزياندازه گيري ميزان نفوذ آب به كمك . انجام گرفت به صورت روزانه  اندازه گيري ميزان نفوذ آب،تيمارها
، سپس نتايج حاصل از اين  به عنوان ميزان نفوذ عمودي آب در نظر گرفته شدلبه سيلندرطح آب در هر سيلندر نسبت به فاصله س
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 همچنين به منظور جلوگيري از تبخير آب از سيلندرها، سر آنها با وسيله مناسبي .اندازه گيري ها تبديل به سرعت نفوذ آب گرديد
  . پوشيده شد
 MSTAT-C ايبا استفاده از نرم افزار رايانه نتايج حاصل از اندازه گيري ميران نفوذ آب در قالب طرح آزمايشي مربوطه ،در نهايت

مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفته و ميانگين ها با آزمون چند دامنه اي دانكن مقايسه گرديدند و نمودارها با كمك نرم افزار 
  .  ترسيم شدندEXCEL رايانه اي

  
  :نتايج

 در مورد استفاده به ترتيب،گوراب  معدني و آب  گچنتايج تجزيه شيميايي و  شيميايي خاك بستر گوراب ونتايج تجزيه فيزيكي
 با توجه به نتايج جدول شماره يك مشخص مي شود كه بافت خاك .نشان داده شده استو سه  ، دو  شماره يكهايجدول

از آنجا كه واكنش ).  گرم بر سانتي متر مكعب54/1جرم مخصوص ظاهري برابر با (دي استو داراي تراكم زيا) لوم رسي(سنگين
نيز قابليت انحالل كمي داشته و قادر به هماوري كافي ) 1جدول( مقادير زياد كربنات كلسيم موجود در خاك ،خاك قليايي است

ني، گچ معدن فسا به دليل داشتن درصد ي گچ معدبا توجه به نتايج مربوط به تجزيه شيميايي نمونه ها. ذرات رس نمي باشد
براي آزمايش مورد    ميكرومتري500، پس از پودر كردن و عبور دادن از الك نسبت با ساير نمونه ها)  درصد90/88(خلوص باالتر

  . شده استنشان داده 6 تا 1 ينمودارهار تيمارهاي آزمايشي بر ميزان نفوذ آب در خاك نيز در يتاث .استفاده قرار گرفت
  

  .خاك بستر گوراب  شيميايي ونتايج تجزيه فيزيكي -1جدول 
 مقدار ويژگي مقدار ويژگي

Sand 68/35ميلي اكي واالن در ليتر 19/9 كلسيم محلول  درصد 

Silt 00/3416/6 منيزيم محلول  درصد " 

Clay 32/3042/0 سديم محلول  درصد " 

 " 51/0 پتاسيم محلول لوم رسي  بافت خاك

  درصد12/36 كربنات كلسيم معادل  درصد72/30 رطوبت اوليه خاك
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گان ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه  عد ا

 پنجمين همايش ملي
 علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

)مديريت پايدار بالياي طبيعي(  

  .فسا نتايج تجزيه فيزيكي و شيميايي نمونه گچ معدن -2جدول 
محل نمونه برداري

  
  ويژگي

 نمونه گچ معدن فسا

 90/88 لوصخدرصد 

  دسي زيمنس بر متر45/2 قابليت هدايت الكتريكي

 تر ميلي اكي واالن در لي22/0 سديم محلول

 " 0/ 12 پتاسيم محلول

 "  60/33 كلسيم محلول

 "  12/1 منيزيم محلول

 "  62/0 بيكربنات 

 "  50/0 كلر

 "  00/34 سولفات

  
  

  .نتايج تجزيه شيميايي آب گوراب مورد استفاده در آزمايش -3جدول 

me/L  
 ويژگي

  

pH 
 
  

EC 
(dS/m) 

  Na+ K+  Mg2+  Ca2+  SO4
2-  Cl-  HCO3

-  
CO3

2- 
  

SAR  

 
 مقدار
 

50/7  14/0  04/0  09/0  14/0  20/1  23/0  25/0  28/1  00/0  049/0  

  
 روز اول در همه تيمارهاي  نفوذ آب درسرعت تايج حاصل از اندازه گيري ميزان نفوذ آب در تيمارهاي مختلف نشان داد كهن

از ميان تيمارهاي مورد  .يافت افزايش داري بطور معني )عدم كاربرد گچ معدني(در مقايسه با شاهد) كاربرد گچ معدني(آزمايشي 
 و  كيلوگرم در متر مربع گچ معدني پس از آبگيري، در مقايسه با تيمار شاهد و ساير تيمارها در روز اول5/0تيمار كاربرد بررسي، 

اين افزايش در  ).2و 1نمودارهاي (دي درصد معني دار گرد5از نظر آماري در سطح ميزان نفوذ آب بيشتر بوده و دوم افزايش 
ميزان نفوذ آب در روز پنجم در همه تيمارها تقريبا  .)4 و 3نمودارهاي (مقايسه با شاهد در روزهاي سوم و چهارم نيز معني دار بود

 گچ  كيلوگرم در متر مربع5/0نفوذ آب در تيمار كاربرد سرعت . نشان ندادند درصد 5ي در سطح تيكسان بوده و از نظر آماري تفاو
  بود ميلي متر در ساعت13/3 و 89/3، 59/5، 22/10  چهارم به ترتيب برابر با وپس از آبگيري در روزهاي اول، دوم، سوممعدني 
 اين در حالي .)6نمودار (نشان داد درصد 8/9 و 8/15، 4/23، 5/28 معادل با يافزايشدر مقايسه با تيمار شاهد، به ترتيب يعني 

، سرعت نفوذ آب را در طي اين مدت به ترتيب به ميزان  قبل از آبگيرير مربع گچ معدنيت در م كيلوگرم5/0 تيمار كاربرد است كه
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گان ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه  عد ا

 پنجمين همايش ملي
 علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

)مديريت پايدار بالياي طبيعي(  

 9/4 و 9/14، 13، 6/10كيلوگرم در متر مربع گچ معدني قبل از آبگيري، به ميزان  1 تيمار كاربرد  و درصد5/3 و 9/3، 16، 2/13
 و 11، 4/6، 7/26باعث كاهش به ترتيب ع گچ معدني پس از آبگيري  كيلوگرم در متر مرب1 افزايش دادند ولي تيمار كاربرد درصد

 ميانگين افزايش سرعت نفوذ آب در خاك در دو روز اول، سه روز اول و چهار روز . درصدي در نفوذ آب به خاك گرديد3/12
به ترتيب برابر مقايسه با شاهد در  كيلوگرم در متر مربع گچ معدني پس از آبگيري 5/0اول پس از اعمال تيمارها در تيمار كاربرد 

   . درصد بود4/19 و 6/22، 26با 
  

نمودار  1-  تاثير كاربرد گچ معدني بر سـرعت نفـوذ آب در خـاك بســتر گــوراب    (روز اول )
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نمودار  2-  تاثير كاربرد گچ معدني بر سـرعت نفـوذ آب در خـاك بســتر گــوراب    (روز دوم )
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گان ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه  عد ا

 پنجمين همايش ملي
 علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

)مديريت پايدار بالياي طبيعي(  

نمودار  3-  تاثير كاربرد گچ معدني بر سـرعت نفـوذ آب در خـاك بســتر گــوراب    (روز سوم )
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نمودار  4-  تاثير كاربرد گچ معدني بر سـرعت نفـوذ آب در خـاك بســتر گــوراب    (روز چهارم )
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نمودار  5-  تاثير كاربرد گچ معدني بر سـرعت نفـوذ آب در خـاك بســتر گــوراب    (روز پنجـم )
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)مديريت پايدار بالياي طبيعي(  

نمودار  6-  تاثير تيمارهاي مختلف بر سـرعت نفـوذ آب در خـاك بسـتر گـوراب     . 
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  :نتيجه گيريو بندي  جمع
اضافه ت با اين بررسي مشخص شد كه كاربرد گچ معدني چه به صورت اختالط با خاك گوراب قبل از آبگيري آن و چه به صور

 كه  كيلوگرم گچ معدني باعث افزايش سرعت نفوذ آب در خاك گرديد1 كردن به آب گوراب پس از آبگيري به جز در مورد تيمار
كاتيون كلسيم، با هماوري ذرات . اين امر احتماال ناشي از تاثير كاتيون كلسيم ناشي از حل شدن گچ معدني در آب مي باشد

يزان تخلخل خاك را مدد بلكه نه تنها مانع ته نشين شدن آنها در خلل و فرج مي گر  شده وپراكنده رس باعث تشكيل خاكدانه
گزارش كرد كه وجود الكتروليت هاي ) 1982(رنگاسمي .ديابافزايش مي دهد و از اين طريق ميزان نفوذ آب در خاك افزايش مي 

گزارش كرد كه استفاده از ) 1380(روستا .آزاد، بخصوص كلسيم مي تواند ويژگي هاي خاك را از نظر پراكنش رسها بهبود بخشد
مكنزي .  در مقايسه با شاهد گرديد سرعت نفوذ آب در خاك معني دار باعث افزايش) تن در هكتار9(ندازه نياز گچيگچ به ا

 سرعت نفوذ آب را در يك خاك ورتي ، تن در هكتار گچ5/7نيز نشان دادند كه كاربرد ) 1989(و مكنزي و سو) 1982(
) 1961(همچنين، ديويدسون و كوييرك . برابر شاهد افزايش داد5/2 به ميزان) 7درصد رس و درصد سديم تبادلي برابر 72با(سول

  . سرعت نفوذ آب در خاك افزايش يافت،گزارش كردند كه با كاربرد گچ همراه با آب آبياري
واند قرار گرفتن ذرات گچ در خلل و فرج كوچك ت، مي  كيلوگرم گچ معدني پس از آبگيري1دليل احتمالي كاهش نفوذ در تيمار 

با توجه به مسائل اقتصادي مربوط به كاربرد گچ معدني و اختالط آن با خاك گوراب قبل بنابراين، در مجموع  .سداد آنها باشدو ان
در آن  كيلوگرم در متر مربع گچ معدني پس از آبگيري در افزايش سرعت نفوذ آب، كاربرد 5/0از آبگيري و تاثير معني دار تيمار 

  .د گردميشرايط مشابه پيشنهاد 
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)مديريت پايدار بالياي طبيعي(  
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