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-هاي شیمیایی و گیاهسدیمی، با استفاده از روش - خاك شور  اصالح خصوصیات شیمیایی
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  چکیده

. پذیر استشوند امکانهاي گیاهی که سبب حاللیت کلسیت میکشت برخی گونه باسدیمی  –هاي شور اصالح خاك
، 1سسبانیا گـیــاهی مارــتیتحـت سـه  dS m-188/12= ECe  و =SAR 8/23با  ــمیسدی–تحقیق، خاکی شور در این
به طور . آبشویی شد شهريلیتر آب  41با اسید سولفوریک و یک شاهد و شمیایی گچ تیمار و دو  3و مرغ 2روناس

با توجه . نسبت به شاهد شدند SARدرصدي  71و  59هاي شیمیایی به ترتیب سبب کاهش میانگین گیاهان و تیمار
  . ها توصیه کردتوان کشت گیاه را براي اصالح این خاكمیو دیگر مزایاي زراعی گیاهان، تفاوت ناچیز این ه ب

  .Cyanodon dactylon ،Rubia tinctprum ،sesbania acuelataمی، سدی -هاي شورایی، خاكاصالح شیمی: کلمات کلیدي
  
  

  مقدمه
). 1990تانجی، ( هکتار تخمین زده شده استمیلیون  560حدود  هاي سدیمی و شور سدیمیخاكوسعت جهانی 

هاي تبادلی امکانمکان براي جایگزینی با سدیم اضافی در ي یک منبع قابل حل از کلسیمبا تهیه هااین خاك اصالح
ي کلیسم هستند که به طور یافتهداراي منابع ذاتی یا رسوب میسدی –و شور  میهاي سدیبسیاري از خاك. پذیر است

مقدار کافی از ) mmol L-114/0 0( حاللیت طبیعی و ناچیز کلسیت از آنجایی که. است )CaCO3( عمول کلسیتم
کننده شیمیایی ها با کاربرد مواد اصالحاصالح این خاك موضوعکند، نمی تامینها کلسیم را براي اصالح این خاك

کننده استفاده از این مواد اصالح مشخص شد که ه،بتدریج و بعد از گذشت دو ده ).1990گوپتا و آبرول، ( شد مطرح
و  سدیمیهاي ي اصالح خاكدانشمندان فرضیهبیشتر، با مطالعات و تحقیقات  .نیستبراي کشاورزان مقرون به صرفه 

 ها از طریق تواناییپاالیی این خاكگیاه). 2002میشرا و همکاران، ( دادندارائه  را پاالییبه روش گیاه سدیمی -شور
و آزاد شدن کلسیم در فاز محول و جایگزینی با انحالل کانی کلسیت  مقدارهاي گیاهی در افزایش ریشه بعضی از گونه

-اکسیدهاي مختلفی از جمله افرایش فشار جزئی دياین گیاهان با به کار بردن مکانیسم .پذیر استامکانسدیم تبادلی 
هاي گونه .شوندامالح و سدیم، سبب بهبود خصوصیات خاك میسازي پروتون و جذب کربن در منطقه ریشه، آزاد
 -و شور سدیمیهاي توانند در اصالح خاكاند که داراي اهمیت کشاورزي هستند و میگیاهی متعددي یافت شده

بارتا و همکاران، ( متفاوت هستند در اصالح خاك به هر حال، گیاهان در کارایی استفاده. آهکی موثر باشند سدیمی
 نیز خاك و  سدیمی بودنتحمل شوري و ، توده بزرگزیستداراي توانایی تولید این گیاهان عمدتا . )1997

 
 

                                                
1  Sesbania acuelata 
2  Rubia tinctorum 
3  Cyanodon dactylon 
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 -هاي شوربه این ترتیب در این تحقیق اصالح خاك ).2002کوار و همکاران، (هستند  مقطعیغرقاب شدن تحمل 
  گرفته است ررسی قرار مورد بهاي شیمیایی رایج و روشپاالیی _با استفاده از روش گیاه سدیمی

  

 هامواد و روش
هایی تیمار، سه تکرار و دو عمق در ستون 7هاي خرد شده با این آزمایش در قالب طرح کامال تصادفی با آرایش کرت

هاي شیمیایی شامل گچ تیمار. دار انجام شدسدیمی آهک –از یک خاك شور  مترسانتی 35پلی اتیلنی با ارتفاع 
)CaSO4( تیمارو واالنی برابر با نیاز گچی و اسید سولفوریک به میزان اکی درصد نیاز گچی 100و  50ح در دو سط-

دهی پوسته بذور سسبانیا و روناس پس از ضد عفونی و خراش. بودند هاي گیاهی شامل گیاهان سسبانیا، روناس و مرغ
. هاي خاك منتفل شدندن جوانه ها به ستونگراد جوانه دار شدند و ایدرجه سانتی 25خارجی، در پتري دیش در دماي 

نیز بدون اضافه کردن  براي این آزمایش یک تیمار شاهد. ها کشت شددار آن در ستوندر مورد گیاه مرغ ریزوم جونه
ماه و نیم  5هاي شیمیایی و ماه از زمان اعمال تیمار 2پس از گذشتن . ماده شیمیایی و یا کشت گیا در نظر گرفته شد

مرحله و به مدت  8کشی در لیتر آب لوله 41با به طور مجزا از جمله تیمار شاهد  هاان کشت گیاهان، همه تیماراز زم
آب زهکش در هر دوره  ECآبشویی،  ست آوردن مقدار آب مورد نیازبراي به د. به طور یکسان آبشویی شدند و یک ماه

 .زیمنس بر متر و ثابت شدن آن آبشویی متوقف گردیدسید 4حدود  ECپس از رسیدن به . شدگیري میآبشویی اندازه
خاك یک نمونه جهت  سطح متريسانتی 15-30و  0-15ي آبشویی از هر ستون خاك و از دو عمق پس از اتمام دوره

عصاره اشباع خاك، کلیسم و منیزم   ECگل اشباع و  pH. اندازه گیري خصوصیات شیمیایی به آزمایشگاه منتقل شد
 نتایج. گیري شدنداندازه فتومتر فالیم دستگاه با محلول سدیمو نرمال  EDTA 01/0روش تیتراسیون با  محلول به

 در دانکن ايدامنه چند آزمون ها بامیانگین و گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد SASافزار  نرم از استفاده با بدست
  .شدند درصد مقایسه 5 احتمال سطح

  
  نتایج و بحث

  
، که از این میان )1جدول (اولیه خاك شدند  SARگیر هاي آزمایشی بعد از آبشویی سبب کاهش چشمهمه تیمار

کمترین  4/0برابر  SARدرصد نیاز گچی با  100بیشترین و تیمار گچ در سطح  1/2برابر با  SARتیمار شاهد با 
 1990احمد و همکاران در سال ). 1شکل (اند متري اول خاك به خود اختصاص دادهسانتی 15را در   SARمقدار

با استفاده از گیاه سسبانیا و گچ انجام دادند  6/55و  73بین  SARآزمایشی را در مزرعه براي اصالح خاکی سدیمی با 
  .پاالیی را قابل مقایسه با تیمار شیمیایی گچ یافتند و کارایی گیاه

  
  برخی خصوصیات شیمیایی و فیزیکی خاك اولیه - 1جدول 

کالس 
  تیباف

  

Na   
  محلول

Ca+Mg  
  محلول

CEC 
 
 

cmolc Kg-1 

کربنات کلسیم 
  معادل

%  

ECe 
 
 

dS m-1  

pHs  SAR  ESP 

meq L-1  
Sandy 

clay loam  9/112  45  8  15/15  8/12  7/7  8/23  8/24  
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علت کاهش . اندنسبت به تیمار شاهد شده SARدرصدي  71هاي شیمیایی به طور میانگین سبب کاهش تیمار 

SAR اوستر، (در تیمار گچ ناشی از آزاد شدن کلسیم در محلول خاك، به دلیل حل شدن گچ اضافه شده به خاك
شده و آبشویی و در تیمار اسید سولفوریک به دلیل افزایش حاللیت کلسیت و جایگزینی آن با سدیم جذب) 1982

  .سدیم باشد
  

  
  تیمار هاي آزمایشیبعد از اعمال آبشویی در  SARنمودار تغییرات  - 1شکل 

 یکدیگر با داري معنی آماري اختالف درصد95 اطمینان سطح در مشترك التین باالنویس داراي اعداد ستون هر در( 

  .)ندارند

از این . نسبت به تیمار شاهد شدند SARدرصدي  59سبب کاهش به طور میانگین هاي گیاهی تیماردر این تحقیق 
-کارایی گیاه. ترین گیاه در اصالح خاك بوده استنسبت به شاهد موثر  SARيدرصد 65میان گیاه روناس با کاهش

پاالیی در اصالح خاك مورد نظر می تواند به دلیل فعالیت ریشه و نیز فعالیت میکروبی و تغییر محیط شیمیایی خاك 
 -1: ل موارد زیر باشدمی تواند شام SARنقش فعالیت ریشه در کاهش . )1996؛ قدیر و همکاران، 1986رابینز، ( باشد

بهبود خصوصیات  -3سازي پروتون از ریشه گیاهان؛ آزاد -2کربن در محیط ریشه؛ اکسیدافزایش فشار جزئی دي
ها وانتقال به جذب سدیم و نمک توسط ریشه - 4و ) هامانند بهبود ساختمان و افزایش پایداري خاکدانه( فیزیکی خاك

  ). 2007قدیر و همکاران، (بخش هوایی گیاه 
هاي مورد آزمایش سبب همه تیمار. خاك مستقل از نوع تیمار بوده و صرفا زیر تاثیر آبشویی قرار داشت ECکاهش 
تفاوت قابل در این تخقیق مشخص شد که به طور کلی . دسی زیمنس گردیدند 4خاك اولیه تا مقدار  ECکاهش 

با توجه به دیگر مزایاي زراعی گیاهان . اك وجود نداردجهت اصالح خ گیاهی هاي شیمیایی وتوجهی در کارایی تیمار
 هاي شیمیایی اي براي روشبه عنوان جایگزین مناسب، سودمند و کم هزینه توان از روش کشت گیاهمورد استفاده می
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 دیم اضافی در خاك را بدون کاهش عملکردس حضوراین گیاهان به خوبی می توانند شرایط شوري و . استفاده کرد
  رویشی تحمل کنند
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