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 چکیده
 یهایژگیو یبعض بر کوثر یدارآبخوان ستگاهیا البیسپخش یهاعرصه در البیسشپخ ریثأت یبررس هدف با پژوهش نیا

 یبرا. دیگرد انجام خاک یپوک بیضر و ،تخلخل ،یفیحق مخصوص جرم ،یظاهر مخصوص جرم جمله از خاک یکیزیف

ط وس ابتدا، از الب،یسشپخ یاههشبک در. شد استفاده یبردارنمونه یاستوانه روش از ی،ظاهر مخصوص جرم یریگاندازه

ی تصادف طور به نمونه سه زین شاهد یقطعه در و شد برداشت مترسانتی 11 تا 1 عمق از نمونه کی نوار هر یانتها و

ن های مرکب حاصل از مخلوط کردجرم مخصوص حقیقی خاک در نمونه ن،یا بر عالوه(. نمونه 36 جمعاً) دیگرد برداشت

ز شاهد با روش پیکنومتر تعیین گردید. سپس، با استفاده ای سیالب و قطعههر نوار پخشبرداشت شده از ی سه نمونه

 های به دست آمده با استفاده از طرحنهایت، داده خاک محاسبه گردید. در و ضریب پوکی، روابط زیر، درصد تخلخل

د. درصد مقایسه شدن 5ن در سطح ها با آزمون دانکهای کامل تصادفی تجزیه و تحلیل گردیده و میانگینآماری بلوک

درصد، و بر  1های مختلف بر ضریب پوکی خاک در سطح سیالب در کاربریتأثیر سی سال پخش که دادند نشان جینتا

ب میانگین درصد تخلخل و ضری یدار شد. مقایسهدرصد، معنی 5جرم مخصوص ظاهری و درصد تخلخل خاک در سطح 

ب، سیالهای پخشان داد که جنگل متراکم اوکالیپتوس کامالدولنسیس در سامانههای مختلف نشپوکی خاک در کاربری
ها شده است. کمترین مقدار جرم مخصوص ظاهری خاک، دار این ویژگیها، باعث افزایش معنیدر مقایسه با سایر کاربری

 د. گردی های با جنگل متراکم اوکالیپتوس مشاهدههبیشترین درصد تخلخل و ضریب پوکی خاک در عرص

 فارس خاک، یکیزیف یهایژگیو الب،یسپخش کوثر، ستگاهیاواژگان کلیدی: 
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 مقدمه
ها و کاهش مشکالت ناشی از خشکسالی پذیرفته شده آبخوان یثر برای تغذیهؤسیالب به عنوان راهکاری مامروزه، پخش

و در نتیجه میزان تولید  خاک هایویژگی در ییراتیتغ به تدریج سیالب از زیادی حجم ورود سیالب،پخش هایاست. در شبکه

   های تواند گامی مهم در استفاده بیشتر از قابلیتشناخت و پایش این تغییرات مید. کنو تنوع پوشش گیاهی ایجاد می

  سیالب و کاهش مشکالت احتمالی باشد.شپخ

 1373های سال در کوثر راایستگاه د ی شاهعرصه و 4و  1زرد بیشههای شبکهگیاهی پوشش تغییرات  (1382مصباح )

و توزین  قطعهای روش کاربرد باو ، منظم تصادفی یشیوهگیری از با بهره مربعی متریک  هایقطعه ازاستفاده  با 1377تا 

و درختی  ،ایبوته هایگونه آمیزتیرشد موفق از نظربر این اساس، صرف .داد قرارارزیابی  مورد گرایش، ترازوی و عامله شش

 6حدود  متوسط علوفه )به طورد تولی ها، فزونیآبخوانمصنوعی  یتغذیه هایشبکه گیرهایرسوب در شدهکاشته ای درختچه

د شاه یعرصه به نسبت هاهگون ترکیبر تغیی و برابر( 2)حدود پوشش  درصد افزایش ،مراتعگرایش و وضعیت برابر(، بهبود

به  شنی خاک و رسی خاکع نو دو خاک در آلی میزان کربن با خاک هایویژگی ارتباط نتایج بررسی .گردیده است مشاهده

جرم د شیمیایی مانن و فیزیکیی هاویژگیا ب خاک ایذخیره کربن آلی میزان ( نشان داد که2111ی براهیم و همکاران )وسیله

ن ای ینحوه و میزان تفاوت تواندمی خاکع نو در تفاوت و همبستگی دارد و اسیدیته رس، الی، شن، میزان مخصوص ظاهری،

های خاک در ( با بررسی ارتباط میزان کربن آلی خاک با برخی ویژگی1396کرکج و همکاران )یکند. شیدا ها را توجیهویژگی

خاک از نظر مجموع تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم  های فیزیکیمراتع استان آذربایجان شرقی، نتیجه گرفتند که ویژگی

د. ( اظهار کردن1986همکاران ) و های شیمیایی بر میزان کربن آلی خاک دارند. اسکیدموربیشترین تأثیر را نسبت به ویژگی

ش هکا از طریق خاک رطوبت میزان کاهشا ب ظاهری، عموماً همانند افزایش جرم مخصوص خاک استواری و محکمی افزایش

ای غالب و ( با بررسی ترسیب کربن در گیاهان بوته1384کالهچی ) .گردد کربن آلی کاهش سبب تواند در نهایتمی تخلخل

ی همدان، نتیجه گرفت که کربن آلی خاک با جرم مخصوص ظاهری خاک، رطوبت ثقلی، خاک مراتع قرق شده در حیدره

( نشان 1395رگ همبستگی دارد. نتایج پژوهش مهدوی و همکاران )میزان تولید گیاهی، درصد پوشش گیاهی، و درصد الشب

میانگین درصد کربن آلی، نیتروژن، فسفر، پتاسیم و همچنین درصد رطوبت اشباع خاک و  سیالب،شپخ یداد که در عرصه

شاهی حسنواعظی و  یافت. کاهش رسن میزا و ظاهریص مخصو جرم الکتریکی، قابلیت هدایت و میزان سیلت افزایش یافت

سیالب، گزارش کردند که مقدار سیلت، رس، جرم مخصوص های خاک در اثر پخش( با بررسی تغییرپذیری ویژگی1392)

شن، تخلخل، نفوذپذیری، آب ر سیالب افزایش یافت و مقداظاهری، قابلیت هدایت الکتریکی، پتاسیم و کربنات در اثر پخش

 د.  و نیتروژن کاهش پیدا کر ،، آهکآلی یقابل دسترس، واکنش )اسیدیته(، ماده

آبی، ای مطلوب برای کاهش مشکالت ناشی از کمها، گزینهی آبخواناند که گسترش سیالب بر عرصهها نشان دادهبررسی

یابی به اهدافی مشخص در مناطق خشک است. این روش برای دستسیل، و تولید علوفه و چوب در مناطق خشک و نیمه

های جهانی از ا شده است. امروزه، پس از چند دهه تالش علمی و اجرایی در کشور، شماری از سازمانمختلف ایران اجر

های مناسب برای مدیریت پایدار اراضی در ، این برنامه را به عنوان یکی از راهکارICARDAو  UNU ، UNESCOجمله

های قابل توجهی برای احداث، نگهداری، توسعه و هزینهاند. از آنجا که خشک دنیا، مورد تأیید قرار دادهمناطق خشک و نیمه

ها صرف شده و از سوی دیگر، قرار است این راهکار به عنوان الگو در مناطق دیگر جهان اجرا شود، بنابراین، با تجهیز این عرصه

های مختلف خاک ر ویژگیثیر آن دأهای مختلف به ویژه تسیالب از جنبهبینی شده، ارزیابی کارایی پخشتوجه به اهداف پیش

  های فیزیکی خاک امری الزم است.از جمله ویژگی
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 هامواد و روش

 مطالعه مورد یمنطقه یمعرف
گربایگان انجام  دشت در واقع کوثر،داریآبخوان و سیالبپخشترویجی  و آموزشی ،تحقیقاتیایستگاه  ی حاضر درمطالعه

هکتار در این دشت اجرا گردید.  2511ای به وسعت در پهنه 1361ها از سال آبخوان یسیالب به منظور تغذیهشد. پخش

 یدقیقه 55و درجه  53و شمالی عرض یدقیقه 38و درجه  28فسا در موقعیت  شرقیجنوبکیلومتری  51در  کوثر ایستگاه

 ایستگاهکشوری، این تقسیمات است. بر اساس شده واقع  زردبیشهمربعی  کیلومتر 192آبخیز ی افکنه مخروط شرقی برطول 

با ای است اجرا پهنه محلبلندی،  وپستی  نظر دارد. از قرار میانده دهستان و شیبکوه، بخش فسا،شهرستان  ،فارساستان  در

آباد، رحیم زرد،بیشههای یدگرفته است. آبا متر از سطح دریا قرار 1161تا  1141ارتفاعی خط بینکه  هزار در 6شیب 

اند. بر اساس آمار واقع شده ایستگاهاطراف  در دارند ارتباطجهرم  و فسا بهآسفالته  یجادهق از طریکه  دولتچاه و احمدآباد

ش بار (: میانگین1382است )مصباح،  هوایی دشت گربایگان به شرح زیر های آب وی ایستگاه هواشناسی، شاخصساله 12

ی دمای مطلق گراد، میانگین کمینهی سانتیدرجه 58/29ساالنه  ی دمای مطلقمتر، میانگین بیشینهمیلی 1/216ساالنه 

میلی 19/2548ساالنه  گراد، میانگین تبخیری سانتیدرجه 92/19گراد، میانگین دمای ساالنه ی سانتیدرجه 84/11ساالنه 

 روز در سال.  26روزهای بخبندان  تعداد متر، و متوسط

 

 روش تحقیق

 آبگیبری  کبه  ایمحبدوده  و( هبا شببکه ) شودمی انجام البیسپخش که هاییمحدوده ابتدابرداری از خاک، به منظور نمونه

ی اسبتوانه  روش از( BD) خاک یظاهر مخصوص جرم یریگاندازه یبرا. دندیگرد مشخص نقشه و نیزم روی ،(شاهد) شودینم

 عمبق ) ببرداری نمونبه  نبوار  هر یانتها و وسط ابتدا، از نمونه سه الب،یسپخش یهاشبکه از نوار هر در. شد دهاستفا یبردارنمونه

 بر عالوه(. نمونه 36 جمعاً) دیگرد برداشت یتصادف طور به نمونه سه زین شاهد یقطعه در و شد، برداشت( مترسانتیصفر تا ده 

های مرکب حاصل از مخلوط کبردن سبه نمونبه  برداشبت شبده از هبر نبوار        در نمونه ،(PDجرم مخصوص حقیقی خاک ) ن،یا

( تعیین گردید. سپس، با استفاده از روابط زیبر، درصبد   2112شاهد با روش پیکنومتر )ژاکوب و کالرک،  یسیالب و قطعهپخش

های کامل آماری بلوکهای به دست آمده با استفاده از طرح در نهایت، دادهو  د( خاک محاسبه شe( و ضریب پوکی )nتخلخل )

 درصد مقایسه گردیدند.  5ها با آزمون دانکن در سطح تصادفی تجزیه و تحلیل شده و میانگین
n=(1-BD/PD) ×100 

e=n/1-n 

 

 نتایج و بحث

 . است شده داده شانن 1 جدول در مختلف یهایکاربر در خاک یکیزیف یهایژگیو یبرخ انسیوار یهیتجز جینتا
 

 سیالبهای مختلف پخشهای فیزیکی مورد مطالعه در کاربریمیانگین مربعات ویژگی -1جدول 

 ضریب پوکی درصد تخلخل ظاهری جرم مخصوص آزادی یدرجه منابع تغییرات

 ns11174/1  ns28273/1 ns111538/1  2 تکرار

 147176/1** 41927/29* 12965/1* 4 های مختلف(تیمار )کاربری

 116396/1 21145/5 114715/1 8 خطا

 98/8 91/4 84/4  ضریب تغییرات
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 داردرصد و غیر معنی 5درصد،  1دار در سطح ، به ترتیب معنی nsو *،  **
 

های مختلف، بر ضریب پوکی در سطح سیالب در کاربریسال پخش شود که تأثیر سی، مشخص می1با توجه به جدول 

های ی میانگین ویژگیدار شد. نتایج مقایسهدرصد معنی 5مخصوص ظاهری و درصد تخلخل خاک در سطح  درصد و بر جرم 1

ی میانگین جرم مخصوص ظاهری خاک، در اند. مقایسهنشان داده شده 2مختلف در جدول  یهاگیری شده در کاربریاندازه

سیالب دارای کمترین جرم های پخشده در سامانههای مختلف، نشان داد که جنگل متراکم اوکالیپتوس کاشته شکاربری

دار گردید. علت های دیگر از نظر آماری معنیها بود، و تفاوت این کاربری با کاربریمخصوص ظاهری در مقایسه با سایر کاربری

اشد. این های سطحی درختان اوکالیپتوس بتواند وجود ریشهدار جرم مخصوص ظاهری خاک در این کاربری، میکاهش معنی

( و واعظی و 1384( مطابقت دارد ولی با نتایج گزارش شده توسط محمدی )1395نتیجه با نتایج پژوهش مهدوی و همکاران )

های مختلف، نشان داد ی میانگین درصد تخلخل خاک و ضریب پوکی در کاربری( متناقض است. مقایسه1392شاهی )حسن

ها دار این ویژگیها، باعث افزایش معنیسیالب، در مقایسه با سایر کاربریی پخشهاکه جنگل متراکم اوکالیپتوس در سامانه

های با جنگل اند. کمترین مقدار جرم مخصوص ظاهری خاک، بیشترین درصد تخلخل و ضریب پوکی در خاک عرصهشده

آلی، و وجود  یر مادهتواند افزایش مقدامتراکم اوکالیپتوس مشاهده گردید. علت کاهش جرم مخصوص ظاهری خاک، می

دست آمده در این بررسی در ارتباط با جرم ه های سطحی درختان اوکالیپتوس و سایر گیاهان مرتعی باشد. نتایج بریشه

 . ( متناقض است1392شاهی )واعظی و حسن یمخصوص ظاهری و تخلخل خاک، با نتایج گزارش شده به وسیله
 

 سیالبهای مختلف پخشگیری شده در کاربریندازههای امیانگین ویژگی یمقایسه -2جدول 

 ضریب پوکی درصد تخلخل متر مکعب()گرم بر سانتی جرم مخصوص ظاهری کاربری

 a48/1  b39/45  b86/1  بدون قرق )شاهد( -سیالببدون پخش -مرتع

 a45/1  b38/45  b83/1  سیالببدون پخش -قرق -مرتع

 a45/1  b51/45  b84/1  سیالبپخش -مرتع

 a47/1  b53/44  b81/1  سیالببدون پخش -جنگل تنک اوکالیپتوس

 b24/1  a15/52  a11/1  سیالبپخش -جنگل متراکم اوکالیپتوس

 ندارند.. یداردرصد اختالف معنی 5های دارای حروف مشترک، از نظر آماری با آزمون دانکن در سطح احتمال * در هر ستون، میانگین
  

 یآل یماده مقدار شیافزا باعث الب،یسپخش یهاعرصه در پتوسیاوکال درختان کاشت که گفت توانیم ،یکل طور به

 به و درختان، راشکوبیز در کرده رشد مرتعی اهانیگ یایبقا درختان، یشهیر یایبقا برگ، و شاخ نمودن اضافه قیطر از خاک

 خاک یداریپا و لیتشک لیدل به را خاک تخلخل زانیم شده، هایباکتر و هاقارچ ،یخاکز جانوران تیفعال شیافزا آن دنبال

 . است کرده فراهم خاک در هوا و آب نفوذ یبرا را یمناسب طیشرا و ده،یگرد خاک یپوک بیضر شیافزا باعث تینها در ها،دانه

 

 گیری نتیجه

 از خاکی کیریفی هایژگیو رسدیم نظر به کوثر،ی دارآبخوان ستگاهیا یهاعرصه در البیسپخش سال یس به توجه با

ت. اس داشتهی امالحظه قابل شیافزا خاکی پوک بیضر و تخلخل درصد و ،افتهی داریمعن کاهشی ظاهر مخصوص جرم جمله

 و، یابوته ،یعلف اهانیگ مناسب رشد جهینت در و ،هوا و آب به نسبت خاکی رینفوذپذ شیافزا مثبت، راتییتغ نیا یجهینت

 .  است داشته دنبال به زردشهیب آبخوان مطلوب یهیتغذ بر عالوه رای جانور وی اهیگی هاگونه تنوع شیافزا و درختان
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The effect of thirty years of flood spreading on some physical 

properties of the soil in different uses in Kowsar station 
 

Abstract 

This research was carried out with the aim of investigating the effect of spate irrigation 

on some physical properties of soil including bulk density, porosity and soil oscillation 

coefficient in flood spreading areas of Kowsar aquifer station. The bulk density was 

measured using core sampler method. In each flood spreading stripe, three samples from 

the beginning, middle and end of each strip were taken from 0 to 10 cm depth, and three 

samples were randomly taken from the control (total of 36 samples). Additionally, the 

specific gravity of the soil in composite samples that prepared by mixing the three 

samples and the control area via picnometer method. Then, using the present 

relationships, porosity percentage and soil oscillation coefficient were calculated. 

Finally, the data were analyzed using a randomized complete block design and the 

means were compared with Duncan test at P<0.05. The results showed that the effect of 

thirty years of flood spreading in different uses was significant on soil oscillation 

coefficient at P<0.01, and on bulk density and soil porosity at P<0.05. Comparison of 

mean porosity percentage and soil moisture coefficient in different applications showed 

that Eucalyptus Camadulensis dense forest in flood spreading systems, in comparison 

with other uses, increased the significance of these characteristics. The lowest bulk 

http://jwmsei.ir/article-1-243-fa.pdf
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density, the highest porosity and soil oscillation coefficient were observed in areas with 

dense Eucalyptus forest. 

 

Keywords: Fars, flood spreading, Kowsar Station, soil physical properties 
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