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  پیشگفتار
 و خشکسـالی  ،متعـارف  آب ،مناسـب  خاك منابع محدودیت علت به امروزه

 خـاك  و آب منـابع  از اسـتفاده  کشـور،  کشت تحت اراضی از بزرگی بخش در شوري
 گریزناپـذیر  جامعـه  غـذایی  نیـاز  تأمین و کشاورزي محصوالتبرخی  تولید براي شور
بـر  خـاك   بـودن  سـدیمی و  با توجه به اثرات منفـی شـوري  در چنین شرایطی  .است

تـرین   یکـی از پرکـاربرد  . ، استفاده از مواد اصالح کننده ضـروري اسـت  تولید محصول
هـدف اصـلی از مصـرف     .باشد می "گچ"مواد اصالحی در دسترس در مناطق خشک 

جایگزینی آن بـا سـدیم    د مقادیر بیشتر کلسیم به خاك وگچ براي اصالح خاك، ورو
ي  محاسـبه بـر همـین اسـاس     .اضافی موجود روي سطوح تبادلی ذرات خـاك اسـت  

بـوده و کمـک    بایسـته گـر بسـیار   ي مصرف مناسب ایـن اصـالح  مقدار، زمان و نحوه
رویـه   بیاز سویی استفاده غیرکارشناسانه و  .نمایدشایانی به سودمندي کاربرد آن می

بـاري بـر   اثـرات زیـان   ،دیگـر ي  کننـده از این ماده اصالح کننده، همانند مواد اصالح 
    . کاهش حاصلخیزي خاك شود تواند منجر بهمیمحیط زیست داشته و 

در ایـن  گـر مناسـب،   با توجه به سودمندي کاربرد گچ به عنوان یک اصـالح 
ي عملکـرد گـچ در   نحـوه  اجمـالی از  دستورالعمل تالش بر این است تا ضمن بررسی

روابط مورد نیاز براي محاسـبه نیـاز    ،سدیمی -هاي شور، سدیمی و شوراصالح خاك
ي خاك و همچنین بهتـرین زمـان و نحـوه    گچی با عنایت به پارامترهاي در دسترس

البته شایان ذکر است که مصـرف گـچ در هـر منطقـه و بـراي      . ارائه گرددمصرف آن 
هـاي  ظر کارشناسان مجرب، با توجه به شرایط و ویژگـی اصالح هر خاك، باید تحت ن

مختص منطقه مورد نظر و با استفاده از نتایج آزمایشگاهی صورت گیـرد تـا بهتـرین    
    .حاصل شودنتیجه 
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  مقدمه
کشـاورزي محســوب  بخــش  تولیـد در  منـابع پایــه و الزم بـراي  آب و خـاك از  

، کمیـت و کیفیـت محصـوالت    هرگونه تغییري در کمیت و کیفیت این عوامـل . شوند می
 ،شـوري منابع آب و خاك از جملـه  کاهش کیفیت . دنده کشاورزي را تحت تأثیر قرار می

عدم رعایت مدیریت . کند می پتانسیل تولید را در بسیاري از مناطق کشاورزي دنیا تهدید
ت افـ  ،هاي آب زیرزمینی رویه از سفره بیبرداشت مناسب در استفاده از منابع خاك و آب، 

هاي داراي کیفیت نامناسب و برخـی   ، استفاده نابجا از آبهاي کشاورزي آبی و کیفی کم
   .استها در استفاده از منابع خاك و آب شده  موارد دیگر باعث افزایش محدودیت

هـا در محـدوده رشـد     از غلظـت بـاالي یـون    ستبنا به تعریف، شوري عبارت
افـزون بـر مقـدار     .تحت تاثیر قـرار دهـد   که رشد و عملکرد گیاه رااي  گونهبه  ،ریشه
در محلـول خـاك   هـا   حضور یون .گیاه موثر خواهد بود واکنشنوع یون نیز بر  ها، یون

افزون بـر ایـن،    .شود هایی مواجه  با محدودیتجذب آب توسط گیاه تا شود  میباعث 
ب سـاختمان خـاك و   یـ خرتو یا بـا   شدهگیاه ها باعث ایجاد سمیت در  برخی از یون
خـروج  رشـد ریشـه و نیـز    مـانع از   )نسـبت بـه ریشـه و آب   (پـذیري آن   کاهش نفوذ

بهبـود کیفیـت خـاك و افـزایش     منظـور   به .شود می ریشه هاي اضافی از محیط نمک
بیشـتر بـراي   بر مصرف آب افزون ، هاي شور و سدیمی در خاك محصوالت کشاورزي

از مـواد   بایسـت می) دیمیهاي سویژه در خاك هب(در بسیاري از موارد  ،آبشویی خاك
هـا و   اصالح سـاختار فیزیکـی و شـیمیایی ایـن خـاك     به منظور  هاي مختلف و روش

مـواد  تـرین   پرکـاربرد یکـی از  . اسـتفاده نمـود   ها از محـدوده رشـد ریشـه    خروج یون
ضـمن بررسـی    در این نشریه. باشد می "گچ" در دسترس در مناطق خشک اصالحی

و سدیمی، به چگـونگی عملکـرد ایـن     هاي شور اكفیزیکی و شیمیایی خ يها ویژگی
میـزان و شـرایط   (مبـانی علمـی مصـرف آن    خـاك و نیـز   بهسازي ماده اصالحی در 

      .شودپرداخته می )مصرف
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  سدیمی -، سدیمی و شورهاي شور خاك
در ناحیـه  هـاي موجـود    یـون شود که غلظـت   به خاکی گفته میخاك شور 

وجـود انـواع   . عملکرد گیاه را تحت تاثیر قرار دهـد  اي باشد که رشد واندازهریشه به 
فراوانـی  . شـود  باعـث ایجـاد شـوري مـی     ،ها با بار مثبت و منفی در محلول خاك یون

) EC(گیري هدایت الکتریکـی محلـول    ها به عنوان شاخص شوري با اندازه حضور یون
ن شاهد حضور شوري هستیم ولـی ایـ   ها خاك همه محلول درپس . پذیرد صورت می

 آن کـاهش عملکـرد  اختالل رشد گیـاه و  کند که باعث  حضور زمانی اهمیت پیدا می
متفاوت گیاهـان نسـبت بـه سـطوح مختلـف      واکنش  درجه تحمل و با توجه به. شود

آفرین باشد و در همـان  تواند براي یک گیاه خاص مشکل هر میزان شوري می ،شوري
عـدد   شـاید نتـوان  پس . نکند ایجادمحدودیتی حال براي گروه دیگري از محصوالت 

بهتـر اسـت بـراي تفسـیر      در نظر گرفـت و خاصی را براي مرز خاك شور و غیر شور 
حـداکثر  (شوري محلول خاك و یا آب آبیاري به نوع گیاه و آستانه کـاهش عملکـرد   

مربوط بـه آن توجـه   ) دهد ز آن گیاه کاهش عملکرد نشان نمیاشوري که در مقادیر کمتر 
در  ست که میـزان شـوري  ا داف اصلی در مدیریت شوري محیط ریشه اینیکی از اه .کرد

ستانه کاهش عملکـرد و یـا در نزدیکـی آن کـه کـاهش      آدر مقادیر کمتر از  محیط ریشه
شـوري   ،مثالً آستانه کاهش عملکرد براي گنـدم . داشته شود عملکرد قابل تحمل است نگه

درصـد از   10یش شـوري بعـد از آن   زیمنس بر متر عنوان شده که با هر واحد افزا دسی 6
  .)Gupta1 and Huang, 2014( یابد میزان محصول کاهش می

هـاي داراي بارهـاي مثبـت و منفـی؛ بافـت خـاك، اقلـیم،         افزون بر وجود یـون 
از عوامـل اصـلی شورشـدن    ... توپوگرافی، کیفیت آب آبیاري، وضـعیت زهکشـی خـاك و    

شوند که داراي بـار الکتریکـی    اد شوري میهاي مختلفی باعث ایج یون. باشندها می خاك
هاي مناطق خشک و نیمه خشـک عبارتنـد    ها در خاك نآمثبت و منفی بوده و مهمترین 

 هیـدروژن  ،)+K( پتاسـیم  ،)+Na( ، سـدیم )+Mg2( ، منیـزیم )+Ca2( کلسیم :هاي کاتیون از
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)H+ (هاي کلـر  و آنیون )Cl-( سـولفات ، )SO4
CO3( ، کربنـات )-2

HCO3( تو بیکربنـا ) -2
-.( 

 ،NaClنظیـر  (هاي بسیار محلول است  هاي شور مربوط به نمک بیشترین مشکل در خاك
MgCl2، CaCl2  وMgSO4(.از  و هاي کلسیم و منیزیم و گچ حاللیـت کـم داشـته    کربنات

   .کنند رشد گیاه ایجاد نمی برايمشکل چندانی این جنبه 
شوند، بـا بخـش    میهاي موجود در محلول خاك که باعث ایجاد شوري  یون

ها  هاي جامد خاك در تعادل بوده و به همین علت در بررسی اثرات آن تبادلی و نمک
ترین این مـوارد   از جمله مهم. بر خاك و گیاه این بخش نیز باید مورد توجه قرار گیرد

بر ایجاد مسـمومیت  افزون زیادي سدیم . میزان حضور یون سدیم در فاز تبادلی است
تواند با پراکنـده کـردن    به گیاه، با قرارگرفتن در فاز تبادلی خاك میدر صورت ورود 

ذرات خاك باعث اثرات تخریبی بر ساختمان شده و در نهایـت نفوذپـذیري خـاك را    
ها که مقادیر باالي سدیم را در خود نگـه   به همین دلیل گروهی از خاك. کاهش دهد

نسبی سدیم در سـطح رس باعـث    افزایش. اند هاي سدیمی معروف شده دارند به خاك می
توانـد باعـث پراکنـدگی ذرات رس و از     تورم آن در حالت مرطوب شـده و ایـن خـود مـی    

این امـر جریـان آب   . ها در خاك شود هاي موجود و عدم تشکیل آن پاشیدگی خاکدانه هم
 به همین دلیـل . کاهش شدید قابلیت آبگذري خاك را در پی دارد و و هوا را محدود کرده

. شـود مـی  تـر  نیـز سـخت   خـاك  و اصـالح  شـده  یی امالح اضافی با مشـکل مواجـه   آبشو
شـخم زدن   وهستند اي  هاي سدیمی اغلب فشرده و داراي ساختمان مکعبی یا توده خاك

سـدیم نسـبت بـه سـایر      مقـدار  .گیرد ها در حالت خشک به سختی صورت می این خاك
نسـبت جـذب سـدیم    . شـود  یگیـري مـ   ها به عنوان شاخص سدیمی بودن انـدازه  کاتیون

)SAR (هاي سـدیم، کلسـیم و منیـزیم عصـاره اشـباع خـاك        با استفاده از میزان کاتیون
باشـد خـاك    ESP>15و یـا   SAR>13طور اجمال خاکی که در آن  بهشود و  محاسبه می

 اول ایـن  ؛باره باید مورد توجه قـرار بگیـرد    اینچند نکته در لیکن . شود میگفته سدیمی 
در شـرایط خـاص مشـکالت فیزیکـی خـاك و      ت میدانی نشان داده است که مشاهداکه 
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و از طرف دیگـر شـدت    ،تواند اتفاق بیفتد تخریب ساختمان خاك در مقادیر کمتر نیز می
نـوع  سـاختمان خـاك،   به عوامل متعدد دیگر ماننـد بافـت خـاك،     ،باال آثار مخرب سدیمِ

  .اردبستگی دنیز آب آبیاري شوري خاك، شرایط زهکشی و 
 بر زیمنس دسی 4 از بیش الکتریکی هدایت داراي سدیمی - شور هاي خاك

 هـا،  خـاك  این مضاعف مشکل نتیجه در. است 15 از بیش تبادلی سدیم درصد و متر
غلظـت   کـه  جـا  آن از و است تبادلی سدیم درصد و محلول هاي نمکمقدار  بودن باال

 .باشد می 5/8کمتر از  pHتیجه است، در ن مالحظه قابل خاك مایع فاز محلول امالح
 در است ممکن زیرا داشت، کافی دقت باید ها، خاك نوع این بهسازي و اصالح نگامه

غالـب   خـاك  محلـول  در سدیم یون ، خاك از نیمرخ محلول هاي نمک آبشویی فرایند
 نتیجه در و شدن گردد سدیمی سمت به ها خاك این احتمالی گرایش موجب و شده

 . خاکدانه شود پاشیدگی باالتر رفته و سبب از هم 5/8ز خاك ا pHمقدار 
سال گذشته نشان می دهـد کـه    50بندي اراضی در شناسی و طبقه مطالعات خاك

هاي شـوري و قلیائیـت    محدودیتبخش زیادي از منابع اراضی کشور داراي درجات مختلفی از 
ي و پایـدار محصـوالت   خاك، پستی و بلندي، فرسایش و زهکشی می باشند که تولید اقتصـاد 

 هـا  دلیل وجود ایـن محـدودیت  در نتیجه توان تولیدي منابع خاك کشور به. کنندرا محدود می
اسـاس   بـر ). 1383و همکـاران،  بنـایی (گـردد   مـی مانع تولید اقتصـادي و پایـدار محصـوالت    

ي هـا  خـاك  ،)1380بنـایی،  (هاي ایران  اطالعات استخراج شده از نقشه منابع و استعداد خاك
نقشـه پراکنـدگی    1در شـکل  . باشـند  میلیـون هکتـار مـی    5/44تحت تـاثیر شـوري حـدود    

سـطح کـل اراضـی فاریـاب      بر اساس برخی گزارشات موجـود . هاي شور ایران آمده است خاك
میلیون هکتار و سطح کل اراضی زراعـی مبـتال بـه درجـات مختلـف شـوري        3/7ایران حدود 

 تولیـد ). 1383بنـایی و همکـاران،   (تار برآورد شده اسـت  میلیون هک 5/3خاك یا آب یا هر دو، 
هاي کشاورزي از یک سو و محدودیت منـابع آب و خـاك    بیشتر فرآورده هرچه آمایش نشده و

مناسب و نبود سیستم زهکشی مناسب از دیگر سو موجب گردیده کـه هـر سـاله سـطح ایـن      
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ی و زیرزمینـی مناسـب   هـاي سـطح  باید توجه داشت حتی با مصرف آب. اراضی گسترش یابد
تـن نمـک    5- 10سالیانه بطور متوسـط حـدود    ،)متر دسی زیمنس بر 75/0- 5/1شوري بین (

گردد که به دلیل تبخیر زیاد آب از سـطح خـاك، ایـن مقـدار نمـک سـالیانه       به خاك وارد می
البتـه در شـرایط   . اضافه شود و رونـد شورشـدن خـاك تشـدید گـردد      به امالح خاكتواند می

 آرمـانی، ها از محـدوده ریشـه خـارج شـده و در حالـت       شود اکثر نمک شده سعی میمدیریت 
  .تحت آبیاري در طول زمان دچار شوري نخواهند شد اراضی

  
  هاي شور ایراننقشه پراکندگی خاك - 1شکل 
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   هاي شور و سدیمی تشکیل خاك
هوادیـدگی   .هـاي شـور وجـود دارد    هاي متعـددي بـراي تشـکیل خـاك     راه

شـوري   یلترین دالاصلیاز  دلیل بارندگی کم هبمادري و عدم انتقال نمک  هاي سنگ
دلیـل مـدیریت    بـه تجمـع نمـک    .اسـت  مناطق خشک و نیمه خشک اولیه در خاك

تـرین دالیـل    عمـده از  نامناسـب  بـا کیفیـت   هاي آبو یا استفاده از آبیاري نامناسب 
ط باد از نقـاط شـور و   توس نمک انتقال .باشد گسترش شوري در اراضی آبی جهان می

هـا از طریـق آب    انتقال نمـک و یا  خشک مجاور و یا ذرات ریز آب دریا به سایر نقاط
 .کنـد  نیز در برخـی منـاطق اهمیـت پیـدا مـی     مویینگی زیرزمینی تحت تاثیر نیروي 

باعـث   ،افزایش پی در پی سدیم و یا خـروج کلسـیم در اثـر رسـوب آهـک در خـاك      
 .شـود  وي ذرات خـاك و تشـکیل خـاك سـدیمی مـی     افزایش نسبی یون سدیم بـر ر 

هسـتند  آبیـاري مناسـب داراي نسـبت کلسـیم بـه منیـزیم بزرگتـر از یـک          هاي آب
)Ca/Mg>1 .(میزان یون منیزیم از کلسیم بـاالتر   ،البته در برخی از منابع آب آبیاري

 نسـبت منیـزیم در   ،هـا  با کاهش این نسبت و استفاده مداوم از این نـوع آب . باشد می
منیزیم زیادي ها  در برخی از خاك .ابدی هاي تبادلی افزایش می عصاره اشباع و جایگاه

رشـد  مانند سدیم عمل کرده باعث مشکالت ساختمانی در خاك شده و حتـی بـراي   
توانـد   می خاكمحلول افزایش کلسیم به نیز حالت  ایندر . کند گیاه مشکل ایجاد می

   .مشکل را رفع کند
 

  یاهشوري بر گ اتاثر
 تـوان  مـی  ولـی  اسـت  بررسـی  قابل مختلفی هاي جنبه از گیاه بر شوري اثرات

  :کرد بندي تقسیم زیر هاي گروه به را ها آن
هاي شور، گیاهان زودتـر   به عبارت دیگر در خاك :آب قابل استفاده گیاهکاهش  - 1

. گوینـد  شوند که این پدیده را اصطالحاً خشکی فیزیولـوژیکی مـی   دچار پژمردگی می
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تواننـد آب   ، گیاهـان نمـی  هاي محلـول  و افزایش غلظت یون دلیل شور بودن خاك هب
 کـه باعـث   نمایندي براي جذب آب صرف ترو یا باید انرژي زیاد خاك را جذب کنند

   .گردد کاهش رشد می
هاي شور وجود دارنـد و بـر    ها به مقدار زیاد در خاك بعضی از یون :سمیت ویژه - 2

هـا   کننـد کـه از مهمتـرین آن    مـی  یجـاد مسـمومیت  ااثر جذب زیادشان توسط گیاه، 
   .ر را نام بردسدیم و ب توان کلر، می
 ،هـا  زیـاد بعضـی از یـون    غلظـت دلیـل   ههاي شور ب در خاك :اي تغذیه اختالالت - 3

ـ   هب. شود تغذیه گیاه دچار مشکل می دلیـل غلظـت    هعنوان مثال در یک خاك شـور، ب
ي گیاه، جذب نیترات و سولفات توسـط   زیاد کلر در محلول خاك و جذب آن بوسیله

هاي بسیار ضروري در تغذیـه   که نیترات و سولفات از یون در صورتی. شود گیاه کم می
  . گیاه هستند

 
  سدیمی بودن اتاثر

دارد کـه   اهیبر رشد و عملکرد گ میمستقریو غ میاثرات مستق ،میسد ونی يادیز
 .باشـد یم ونی نیا يادیبه ز العمل خاك نسبتعکس از یاثرات ناش نیاز ا ياریبس

نسـبت بـه مقـادیر متفـاوت یـون      گوناگون گیاهان رود گونه که انتظار میالبته همان
-گـروه  1جـدول   .نـد ها مقاوم ترهاي مختلفی نشان داده و برخی از آنسدیم واکنش

 نیـ ا از یقسمت به بخش نیا در. دهدبندي برخی از گیاهان را در این مورد نشان می
  .شودیم داختهپر اثرات

 اغلب ،ف در گیاهانکمبود نیتروژن، فسفر و عناصر کم مصر: يااختالالت تغذیه .1
ان گیاهزیادي سدیم در محلول خاك براي  .هاي سدیمی قابل مشاهده است در خاك

ـ     سدیم از راه. شودساز میمشکل  اهاي عمومی و در بعضی مواقع بـه علـت مشـابهت ب
که گیاهان معمولی سـعی در   در حالی .شود وارد می پتاسیم به جاي این یون به ریشه
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سـدیم بـه گیـاه وارد     ،هـاي شـور   دارنـد ولـی در محـیط   ممانعت از ورود آن به گیاه 
شـود کـه طـی آن     در گیاهان شورپسند روش متفاوتی در پیش گرفتـه مـی   .شود می

ي به داخل واکوئل به عنوان تولیدکننده پتانسیل اسمز ربه گیاه وارد شده و د ،سدیم
 .کند و به این صورت به جذب آب کمک می رود کار می

ز بـین  لکه لکه شدن برگ و یا زردي بین رگبرگی و در ادامـه ا  :مسمومیت گیاه .2
بتـه بـا توجـه بـه     ال. ها از عالئم مسمومیت سدیم است رفتن نوك، لبه و بین رگبرگ

وري که شـامل  معموال اولین عالئم ظاهري شتر یون کلر به گیاه  ورود و تحرك راحت
  .باشد مربوط به تجمع یون کلر است ها می سوختگی برگلب 

هـاي   زیادي سـدیم در خـاك  : شیمیایی خاك وی فیزیکایجاد شرایط نامطلوب  .3
ختمان و تشـکیل سـله را در ایـن    موجب پـراکنش ذرات رس، تخریـب سـا    ،سدیمی

ها  این خاكتهویه و نفوذپذیري آب در ها فراهم نموده و در نهایت باعث کاهش  خاك
البته نکته مهم در این میان نقش شوري اسـت بـه صـورتی کـه بـا افـزایش       . شودمی

اثـر سـدیم تبـادلی در     ،میزان هدایت الکتریکی آب آبیاري و یا عصاره اشـباع خـاك  
به همین ). 2شکل ( کند و خاکدانه هاي خاك کاهش پیدا میشده تخریب ساختمان 

نظـر داشـت کـه     بشویی باید این نکتـه را مـد  دلیل هنگام اصالح خاك هاي شور با آ
تواند موجـب افـزایش خطـر    کاهش شدید شوري بدون کاربرد مواد اصالح کننده می

 نسـبت  بایـد  باشـد  5 آبیـاري  آب شـوري  و یا بطور مثال اگـر  )3شکل ( سدیم گردد
 .باشد داشته وجود کننده اصالح مواد مصرف به نیاز تا باشد 30 از بیش سدیم جذب
رسد پاسخ مثبت به مواد اصالح کننده مانند گچ در شرایط با نسبت جذب ر میبه نظ

تواند به سـنگین بـودن بافـت خـاك و اثـر تغذیـه اي کلسـیم        می 30سدیم کمتر از 
  .مربوط باشد
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  ایجاد سله در سطح خاك و مشکل در رشد گندم در یک خاك سدیمی -2شکل 

 
   

  
تعیین ) SAR(جذب سدیمو عصاره خاك و نسبت  آب آبیاريهدایت الکتریکی  -3شکل 

 )Ayers and Westcot,1985( ها کننده پایداري خاکدانه
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تحمل به شوري محصوالت گوناگون نسبت به میزان سدیم تبادلی  – 1جدول
)Ayers,1985(  

 مقاوم نیمه مقاوم حساس
  یونجه هویج  آواکادو

  جو شبدر  ریز میوه دانه
  چغندر  کاهو سبز  لوبیا

 قند چغندر قند چغندر )جوانه زنی(پنبه 
 پنبه برسیم  ذرت
  انواع علوفه خانواده گندمیان گندم  نخود
 کارال گراس سر دو  جو  فروت  گریپ
   پیاز  پرتقال

  تربچه هلو
   برنج نارنگی

  چاودار ماش
  سورگوم عدس
   اسفناج   زمینی  بادام

   گوجه 
   ماشک 
   

 
  ورهاي ش اصالح خاك

مدیریتی که به  عملیات .هاي شور وجود دارد هاي زیادي براي اصالح خاك روش
  :ند شامل به کارگیري موارد زیر استنک اصالح خاك کمک میو کنترل شوري 

استفاده از مقدار بیشتر آب آبیاري به منظور رقیق کردن محیط و یا شستشوي  - 1
ن نمک اضافی موجود در آبشویی مهمترین راه خارج کرد. ریشه رشدنمک از محیط 

وجود ) طبیعی یا مصنوعی(که محدودیت زهکشی مشروط به این .محلول خاك است
  .باشد احداث زهکش می با در صورت محدودیت زهکشی اولویت .نداشته باشد

به شوري تعادلی منطقه ریشه بعد از  با توجه به شوري متحملانتخاب گیاهان  - 2
  .آبشویی
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 و رشد ریشه اشت که تجمع نمک را در اطراف بذرهاي خاص ک استفاده از روش  - 3
  .به حداقل ممکن کاهش دهد

افزایش مواد آلی به خاك و شخم زدن آن همـراه بـا بقایـاي گیـاهی بـه منظـور         - 4
 .آمیز خاكپذیري و آبشویی موفقیتافزایش نفوذ

نگیـرد و  ریشه تحت تـاثیر آن قـرار   به عمقی که آب زیرزمینی پایین بردن سطح  - 5
   .ضافی از منطقه ریشه با احداث زهکشخروج آب ا

نبوده و توصـیه  هاي شور مناسب  کارگیري یک روش اصالحی براي همه خاك به
منبع شـوري، بافـت    .نظر قرار گیرند بسیاري از شرایط موجود بایستی مد. گردد نمی

و  ،مواد اصالح کنندهدر دسترس بودن  ،خاك، شیب زمین، عمق سفره آب زیرزمینی
هـاي شـور و انتخـاب روش     از جمله مواردي هستند که قبل از اصالح خاكنوع گیاه 

هـاي مـدیریتی در    تلفیقـی از روش  معمـوالً  .صحیح بایستی مورد توجه قـرار گیرنـد  
 .خواهند بود ترکنترل شوري موثر

  
  هاي سدیمی اصالح خاك

هاي سدیمی به فراوانـی ایـن یـون بـر روي      گونه که ذکر شد مشکل خاك همان
گردد که میزان آن نیز به حضـور نسـبی آن در محلـول خـاك مربـوط       می ك برذرات خا

کلسـیم و منیـزیم در محلـول    بـویژه   ،اهـ  با افزایش نسبت سدیم به سایر کاتیون. شود می
فیزیکـی و شـیمیایی در   نسبت آن بـر روي ذرات رس افـزایش یافتـه و مشـکالت      ،خاك

اولین قدم خارج  ،هاي سدیمی خاك صالحبه منظور ادلیل به همین . شودایجاد میخاك 
و قـدم دوم  ) سطوح داراي بار منفی رس و مـواد آلـی  (کردن سدیم از روي سطوح تبادلی 

بهتـرین جانشـین   . ها از داخل محلول خاك به خارج از محیط ریشه است خارج کردن آن
افزایش میزان آن در محلـول   ایون کلسیم است چون ب ،رس وح تبادلییون سدیم در سط
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هر یون کلسیم دو یـون   ،ك، به سادگی جانشین یون سدیم شده و در طی عمل تبادلخا
  . فرستد سدیم را از سطح رس به داخل محلول خاك می

هـاي حـاوي کلسـیم     ورود کلسیم به محلول خـاك از طـرق انحـالل کـانی    
و نیمه خشک بـه  در مناطق خشک که دو کانی اصلی حاوي کلسیم . پذیر استامکان

 .اسـت  )CaSO4(و گـچ   )CaCO3(آهک یا کربنـات کلسـیم    شامل دارند،وفور وجود 
معمـول   طآن در شـرای  )گرم در لیتـر  014/0( حاللیت بسیار کم آهک مشکل اصلی 

افـزایش فشـار گـاز کربنیـک در      رایط و یاآهک خاك با اسیدي شدن ش. خاك است
بـه  . دهـد  می را کاهشکه افزایش دما حاللیت آنکند در حالی خاك افزایش پیدا می

هاي آهکـی بـا اسـیدي کـردن شـرایط و       توان نتیجه گرفت در خاك میهمین دلیل 
میزان سدیم تبـادلی را  و توان غلظت یون کلسیم را افزایش  افزایش حاللیت آهک می

   .کاهش داد و در حقیقت خاك را اصالح کرد
افـزایش  باعـث  ) زیر یـک درصـد  (وجود آهک حتی در مقادیر کم در خاك 

در کل خـاك عمـالً    اسیدیتهو کاهش معنی دار  شود می 7باالتر از به ته خاك دییاس
بـه طـور    pHراهکارهـاي ارائـه شـده معمـوالً     بـا  به همین علـت  . باشد غیرممکن می

افـزایش  به محلول خـاك   و حاللیت آهک و ورود کلسیم بیشتریافته موضعی کاهش 
بنیان اسـیدي هسـتند ولـی بـا      بسیاري از کودهاي شیمیایی و یا آلی داراي. یابدمی

    . باعث کاهش اسیدیته خاك شوندتوانند  توجه به میزان مصرف در خاك نمی
براي کاهش اسیدیته قابل دسترس در کشور  تجاري مفید عاز منابیکی 

گوگرد عنصري در خاك  .تواند مورد استفاده قرار گیرد گوگرد است که میخاك، 
گوگرد در . ا بتواند باعث افزایش انحالل آهک شودباید به فرم یون سولفات در آید ت

مسیر شیمیایی بسیار . شود میاکسید خاص طی مسیرهاي شیمیایی و بیولوژیکی 
براي انجام  اساسی در روش بیولوژیک سه شرط. کند بوده و عمالً مناسب نیست

  :سریع و کامل اکسیداسیون الزم است
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این باکتري به صورت ( در خاك از جنس تیوباسیلوسوجود باکتري اکسیدکننده  -1
  .)باشد تجاري در دسترس می

  در خاك و مناسب رشد باکتري و حرارت رطوبت -2 
بـه همـین علـت توصـیه      .هـا  مقادیر کافی مواد آلی به منظور تامین نیاز باکتري -3 

ات ه و در باغـ دمخلـوط شـ   شود در مناطق گرم و خشک گوگرد همراه با مواد آلی می
  .ترجیحاً در چالکود مصرف گردد

 گوناگوني ها pHحاللیت کربنات کلسیم در آب در   - 2جدول
pH 2/6  5/6  1/7  8/7  6/8  2/9  

حاللیت کربنات 
 )g/l( کلسیم

93/1  44/1  71/0  27/0  11/0  08/0  

 
یـون کلسـیم بـه    از مناسـبی   رکانی دیگري که انحالل آن باعث ورود مقادی

بـه  گـچ   .یا اصطالحاً گچ است) CaSO4, nH2O( ت کلسیمسولفاکانی  ،شود خاك می
 و سـولفات کلسـیم بـدون آب    )ژیـپس یـا گـچ خـام    ( دو شکل سولفات کلسیم آبدار

معمـوالً   طبیعـت خـام موجـود در    گچ. شود مییافت در طبیعت  )پختهگچ آنهیدریت یا (
نسـبت   ر آبنکته کلیدي در باره گچ باالتر بودن انحالل آن د .است  حاوي دو ملکول آب

و  شـته کربنیک قرار ندا انحالل گچ تحت تاثیر اسیدیته خاك و یا فشار گاز. به آهک است
الزم به یادآوري است که محلول اشـباع از   .باشد در دماي معمول خاك نیز تقریباً ثابت می

در  ایـن شـوري معمـوالً   . زیمنس بر متر است دسی 5/2خالص داراي شوري در حدود گچ 
کنـد و از   رود مشکل خاصی ایجاد نمـی  به عنوان اصالح کننده به کار می شرایطی که گچ

هـاي محلـول بـه     طرف دیگر افزایش شوري محلول نسبت به این مقدار نشانه وجود نمک
  ).Keren &Shainberg, 1981( عنوان ناخالصی در آن است
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 قبل از مصرف هرگونه ماده اصالح کننده به خاك باید به این چند سـوال پاسـخ  
کمتـرین هزینـه و اثـرات جـانبی      ،دقیق داد تا عالوه بر دستیابی به بهتـرین نتیجـه  

  .احتمالی را تحمل کرد
 وع ماده اصالح کنندهن 
 میزان مورد نیاز 
 مصرف زمان 
 روش مصرف 

 بـه عنـوان   "گـچ "شود به سواالت فوق با در نظر گرفتن  سعی مینشریه در این 
بـراي  مصـرفی  اد اصـالح کننـده   واصوالً مـ  .دوپاسخ داده ش ،خاك اصالح کننده ماده

 .تـوان در دو گـروه اصـلی قـرار داد     را مـی زیاد منیزیم  داراي و یا هاي سدیمی  خاك
کنند ماننـد گـچ و    را مستقیماً به محلول خاك اضافه می "کلسیم"یون گروه اول که 

دیته خـاك موجـب   کـاهش دادن اسـی  که با  مانند انواع اسیدها و یا گوگرد گروه دوم
بـا توجـه بـه فراوانـی     . شوند میآن کلسیم و آزاد شدن  انحالل آهک موجود در خاك

ایـن   ،منـاطق داراي مشـکل شـوري و قلیائیـت    بویژه گچ در بسیاري از مناطق کشور 
  . شود اصالح خاك انتخاب میبراي به عنوان انتخاب اول  اغلب کانی

تـی بیولـوژیکی   هاي فیزیکـی و شـمیایی و ح   ویژگیدیگر از با مصرف گچ برخی 
شود و بـه همـین دلیـل در منـاطقی کـه مصـرف گـچ بـا انجـام           خاك نیز اصالح می

بـه صـورت    دافزایش رشد و عملکـر  ،مناسب ضروري تشخیص داده شودهاي  آزمایش
افـزون بـر ایـن     .معنی داري مورد انتظار بوده و مصرف آن باید در اولویت قرار گیـرد 

 یکـی از روش . اشی از سمیت بور نیز مؤثر استموارد، گچ در بهبود شرایط نامناسب ن
آبشـویی بـا    ،هایی که مقدار بور در آنها به حد سمیت رسیده است هاي اصالح خاك

که معموال این شرایط در مناطقی وجود دارد که مقدار  به لحاظ این. آب فراوان است
ش مقـدار  تواند به کـاه ها نیز با محدودیت مواجه است، استفاده از گچ می آب در آن
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. آب الزم براي آبشویی حتی در برخی موارد تا یک سوم مقدار مورد نیاز کمـک کنـد  
  :داشته باشد به طور مستقیم و غیرمستقیم تواند همه یا برخی از فواید زیر را گچ می
 محلول و تبادلی فاز در سدیم نسبت اصالح 
  تر شوري خاكو کاهش سریعآبشویی افزایش راندمان 
  خاكنفوذپذیري  وبهبود تهویه 
  کاهشpH هاي سدیمی خاك 
 جلوگیري از تشکیل سله در سطح خاك پس از آبیاري 
 غذایی پرمصرف کلسیم و گوگرد تامین عناصر  
 بهبود و استحکام ساختمان خاك 
  مخصوص ظاهري خاكجرم و کاهش هاي رسی  خاكکاهش تراکم 
  افزایش افزایش ظرفیت نگهداري آب در خاك، بهبود نفوذ ریشه در خاك و

 راندمان آبیاري
  افزایش پایداري مواد آلی در خاك 
 در فاز تبادلی و محلول منیزیم به کلسیم نسبت اصالح 
 گیاه توسط غذایی عناصر بهتر جذب به کمک  
 خاکی هاي کرم بویژه خاك بیولوژیکی فعالیت و رشد افزایش 
 کاهش نیاز آبشویی در شرایط مسمومیت بور 
  هاي اسیدي در خاكکاهش مسمومیت آلومینیوم 

 
  مورد نیاز گچمقدار محاسبه 

جایگزینی آن  ود مقادیر بیشتر کلسیم به خاك ورو ،هدف اصلی مصرف گچ
که واکنش  با علم به این .است ذرات خاك با سدیم اضافی موجود روي سطوح تبادلی

گیرد، با محاسـبه   هاي برابر صورت می واالن طبق قوانین معمول شیمی با اکی یتبادل
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. محاسبه کـرد ) 1(رابطه بر اساس توان گچ مورد نیاز را  میخاك میزان سدیم اضافی 
در این بخش روابط مورد نیاز براي محاسبه نیاز گچی بـا عنایـت بـه پارامترهـاي در     

  .گردد دسترس و در قالب دو مثال ذکر می

*                     )1( رابطه * *( )* *8.61b i fa d ESP ESP CECGR
b

 
  

  :که در آن 
- GR:  کیلوگرم در هکتار( نیاز گچی( 
- ESPi  :درصد سدیم تبادلی اولیه خاك 
- ESPf  :درصد سدیم تبادلی مورد انتظار بعد از اصالح 
- CEC :  واالن در صد گرم خاك میلی اکی(ظرفیت تبادل کاتیونی خاك  

meq/100gr soil( 
- a : هکتار(سطح ( 
-  d :متر ( عمق خاك مورد نظر براي اصالح( 
 )گرم بر سانتیمترمکعب(مخصوص ظاهري خاك جرم :   -
-  b  :درصد خلوص گچ مورد استفاده 

 
 )ESP(درصد سدیم تبادلی  محاسبه

 مجموع با استفاده از داده هاي آزمایشگاهی شاملدرصد سدیم تبادلی 
این نیاز است که اندازه گیري  )Nax( و سدیم تبادلی )CEC( هاي تبادلیکاتیون

به  ،صوصاً در شرایط شور عمالً با دشواري هاي زیادي همراه استخ پارامتر ها
در شود، براي آب آبیاري محاسبه می SARشود اگرچه صورتی که پیشنهاد می

صورتی که نتایج تجزیه خاك در دسترس باشد بر اساس ترکیب محلول اشباع خاك 
  .یدآ بدست می ESP )3( رابطهمحاسبه شده و با استفاده از  SARمقادیر 
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                                                     )2( رابطه
2 2

2

NaSAR
Ca Mg



 



 

در  .است) meq/l(واالن در لیتر  میلی اکی 2 رابطههاي مورد استفاده در  واحد
ها را  باید ابتدا آن ،ها بر اساس میلی گرم در لیتر گزارش شده باشد صورتی که واحد

  .)مثال دو(  االن در لیتر تبدیل کردبه میلی اکی و

                    )3( رابطه
Nax  گیري آن در  میزان سدیم در فاز تبادلی است که اندازه رابطهدر این
  .باشد هاي شور و یا سدیمی سخت می خاك

را  SARخاك، مقادیر  هايصورت عدم دسترسی به نتایج آزمایش در
هاي کلسیم، منیزیم و سدیم موجود در آب  تیونکامقادیر توان با استفاده از  می

 ياریآب آب با خاك محلول بیترک که یصورت در برآورد نیا( .آبیاري نیز برآورد کرد
 موارد در رابطه نیا از اصوالً و باشدیم يادیز يخطا يدارا ،باشد دهینرس تعادل به
 يخطا به توجه با و تعادل حالت به دنیرس و آب با خاك مدت یطوالن ياریآب

  .)نمود استفاده توانمی خاك محلول بیترک به یدسترس عدم صورت در و موجود
 

 برآورد ظرفیت تبادل کاتیونی
با توجه به عدم دسترسی به اطالعات مربوط به ظرفیت تبادل کاتیونی در 

این  .توان سود برد میمیزان آن زیر به منظور تخمین  هاز رابط بسیاري از موارد،
بطه تجربی است که از روي داده هاي آزمایشگاهی داخل کشور در رابطه یک را
بدیهی است با تغییر شرایط و . هاي مناطق خشک بدست آمده استشرایط خاك
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پیشنهاد . کمیت و نوع مواد آلی و رس، ضرایب معادله هم تغییر خواهد کردبویژه 
   .ه گرددشود اگر رابطه مناسب براي منطقه شما وجود دارد از آن استفاد می

    %CEC = 0.124 *OM% + 0.904* Clay                               )4( رابطه
در نتایج آزمون خاك از  )%OC(گیري درصد کربن آلی  با توجه به اندازه

  .شود استفاده می )OM%( رابطه زیر به منظور تخمین درصد مواد آلی
 OM% = OC% *1.724                                                          )5( رابطه

 مخصوص ظاهري خاكجرم برآورد 
بافت خاك و مواد  و وزن حجم خاك است ،مخصوص ظاهري خاكجرم 

اندازه گیري این پارامتر با استفاده . آلی از جمله عوامل اساسی تعیین کننده آن است
انجام هند د هاي مخصوص که حجم معینی از خاك را در خود جا می از استوانه

تواند در مناطقی که این پارامتر در خاك اندازه گیري نشده  جدول زیر می. شود می
  .است راهنماي مناسبی باشد

  

 
  )1(مثال

واالن اکیمیلی 15یک خاك سدیمی فاقدگچ داراي ظرفیت تبادل کاتیونی 
 ESP= 20%و  گرم بر سانتی مترمکعب 5/1مخصوص ظاهري جرم گرم،  100در 

سانتی متر و رسیدن به  50باشد مقدار گچ مورد نیاز براي اصالح این خاك به عمق 

 مخصوص ظاهري خاك با استفاده از کالس بافتیجرم تخمین  -3جدول

کالس 
  بافتی
  خاك

Clay  Silty 
clay  

Silty 
clay 
loam  

Clay 
loam  

Sandy 
clay  

Sandy 
clay 
loam  

Loam  Silty 
loam  Silt  Sandy 

loam 
Loamy 
sand Sand 

جرم 
مخصوص 

 ظاهري
(g/cm3)  

25/1 3/1 28/1 35/1 32/1 40/1 40/1 5/1 48/1 54/1 68/1 7/1 
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ESP =10% در نظر درصد  80 را میزان خلوص گچ باشد؟ چند تن در هکتار  می
  .بگیرید

* * *( )* *8.61b i fa d ESP ESP CECGR
b

 
  

 
1.5*1*0.5*(20 10)*15*8.61 12.1

80
GR 

        تن در هکتار

  )2( مثال
سانتی  100هکتار باغ به عمق  10خالص الزم براي اصالح صد در 100میزان گچ 

 SARدرصد کاهش  50(اشد ب متر و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی زیر چند تن می
  .)در نظر گرفته شود

  
  ي عصاره اشباعها آنیون و کاتیون

mg/l Texture 
Sand Silt Clay OC 

pH 
EC 

dS/m 
HCO3

- Cl- Mg2+ Ca2+ Na+ % 

183 3480 160 400 2070 Sandy Clay 
Loam 63 22 15 34/0  5/7  3/12  

  
  :به میلی اکی واالن در لیترعناصر تبدیل واحد 

23 23
1

Na   واالن سدیم اکی جرم       

Na+ meq/L =
2070 90

23
  

  

2 40 20
2

Ca    واالن کلسیم      اکی جرم       

Ca2+
meq/L =

400 20
20
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2 24 12
2

Mg    واالن منیزیم     اکی جرم       

Mg2+
meq/L =

160 13.3
12

  

 
                           :محاسبه نسبت جذب سدیم

2 2

2

NaSAR
Ca Mg



 



 

 
90 22

20 13.3
2

SAR  


 

 :محاسبه درصد سدیم تبادلی
100*( 0.0126 0.01475* )
1 ( 0.0126 0,01475* )

SARESP
SAR

 


  
 

 
100*( 0.0126 0.01475*22) 23.7
1 ( 0.0126 0,01475*22)iESP  

 
  

 
100*( 0.0126 0.01475*11) 13
1 ( 0.0126 0,01475*11)fESP  

 
  

 

 :محاسبه ظرفیت تبادل کاتیونی با مشخصات عمومی خاك
% % *1.724
% 0.34*1.724 0.586

OM OC
OM


 

 

CEC = 0.124 *OM% + 0.904* Clay% 
CEC= 0.124 * 0.586 + 0.904 * 15 = 13.63 

  :محاسبه نیاز گچی
* * *( )* *8.61b i fa d ESP ESP CECGR

b
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1.4*10*1*(23.7 13)*13.63*8.61 175.8
100

GR 
       در ده هکتار گچ الزم تن 

هاي دیگر مانند گوگرد  هاي خاص در صورتی که از اصالح کننده در حالت
به منظور  4باید از جدول  )Miyamoto, 1975( براي اصالح خاك استفاده شود

  .در این جدول مقادیر معادل گچ نشان داده شده است. ات کمک گرفتبمحاس
  

 (FAO 39- 1998) هاي سدیمی هاي خاك معادل سازي انواع اصالح کننده -4 جدول

 ترکیب شیمیایی ماده  اصالح کننده
 مقدار معادل با

کیلوگرم گچ  خالص 1   
(Kg) 

انحالل در آب  
 سرد

(g/L)  Kg/m3 

 CaSO4 2H2O 1.00 2.4  گچ

 CaCl2 2 H2O 0.85 977 کلرید کلسیم

 بسیار زیاد H2SO4 0.57 اسید سولفوریک
 FeSO4.7 H2O 1.62 156 سولفات آهن

 Al2 (SO4)3.18 H2O 1.29 869 سولفات منیزیم

 S 0.19 0 گوگرد

 FeS2 - 30% sulphur 0.63 0.005 پیریت

 بسیار زیاد CaS5 - 24% sulphur 0.77 پلی سولفات کلسیم
 

براي مثال در صورتی که به جاي گچ بخواهیم از گوگرد استفاده کنیم در مثال یک مقدار 
  ):درصد بود 80درجه خلوص گچ (ن برابر است با گوگرد مورد نیاز براي هر هکتار زمی

12.1*80 9.7
100

GR   درصد خالص مورد نیاز       100تن در هکتارگچ    
9.7*0.19 1.8SR           تن در هکتارگوگرد مورد نیاز

  زمان و نحوه مصرف گچ
همانند دیگر عملیـات اصـالحی بهتـر اسـت در دوره خـواب      مصرف گچ نیز 

البتـه در صـورت فـرآهم بـودن     . گیاه و در طول دو فصل پاییز و زمستان انجام شـود 
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ر فصلی از سال گچ را به خاك اضافه ه توان در می ،شرایط و وجود آب به مقدار کافی
باشـد،   پـایینی مـی   اي با حاللیت متوسط و داراي ضریب نمکی نسـبتاً گچ ماده. ردک

 از لحـاظ ایجـاد شـوري    بنابراین چنانچه در دوره رشد گیاه نیز بـه خـاك داده شـود   
  . کند ایجاد نمی مشکلی
 

    

   

  انواع گچ موجود براي مصرف - 4شکل 
 

 سدیمی شدت خلوص، درجه دسترس، در شکل به توجه با گچ کلی طور به
 :شود استفاده زیر هاي صورت به تواند می اصالح براي نظر مورد عمق خاك، بودن

 آبیاري آب در محلول -
 اختالط بدون خاك سطح در پخش -
   )شخم با سانتیمتري30 تا( عمق یا و) دیسک با سانتیمتري 10 تا( سطح در اختالط - 
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و دو شکل بلور گچ خالص نمایی از معادن گچ موجود در طبیعت،  4شکل   
شود را به طور مستقیم و یا همراه با آب آبیاري مصرف میدر بازار که  تجاري موجود

  .دهدنشان می
  

  مهم نکات
  گـچ در سـطح   بهتر است درجه سدیمی متوسط، خاك با در  حاالت وبیشتر در

 10حداکثر تا عمـق  (ا خاك سطحی خاك پخش شده و سپس با دیسک و یا شخم ب
این اختالط راندمان مصرف گچ را نسبت به پخش سـطحی   .مخلوط گردد) سانتیمتر

 . دهد افزایش می
    هنگـامی کـه مقـادیر گـچ در     بـویژه  اختالط گچ در ضخامت کمتـري از خـاك

تري نسبت بـه اخـتالط    نتیجه مناسب ،نیست به اندازه مقادیر محاسبه شده دسترس
براي اراضـی تحـت کشـت محصـوالت     بویژه این وضعیت  .دارد زیاد خاكق من با عآ

 . شود زراعی مشاهده می
 اختالط گـچ تـا عمـق زیـاد      ،صورت وجود الیه محدودکننده رسی در خاكر د

توانـد نتیجـه مناسـبی در بهبـود      هاي مختلف خاك می خاك همزمان با اختالط الیه
 .هدایت هیدرولیکی خاك داشته باشد

    عمـدتاً  ،پسته که نیاز به مصرف گچ براي اصالح خـاك وجـود دارد  اي ه باغدر 
طـرف درختـان ریختـه و سـپس بـا       متر در دو 5/1گچ را به صورت نواري به پهناي 

  .دهندخاك مخلوط و یک یا دو آبیاري سنگین انجام می
از جمله نکات مهم دیگري که در زمان مصرف گـچ بایـد مـورد توجـه قـرار      

الل انحـ  ،شدن اندازه ذرات گچ تربا کوچک. ت گچ مورد استفاده استبگیرد اندازه ذرا
نـدازه انتخـابی بـه    ا ،کار البته با توجه به هزینه این. افتد تر و بیشتر اتفاق می سریعآن 

 در همـه حـاالت   این بدان معنی نیست که وانگهی .بستگی دارد نیز مسائل اقتصادي
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 2ذرات گـچ کـوچکتر از   . داشـته باشـد  تواند بهترین نتیجـه را   مصرف گچ پودري می
تواننـد عمـل آزادسـازي کلسـیم و      با توزیع وسیع اندازه ذرات به خوبی مـی  ،میلیمتر

محدود بودن حاللیـت   .جایگزینی با سدیم تبادلی را بدون ایجاد رسوب انجام بدهند
ذرات گـچ   .باشـد  عامل کاهش سرعت اصالح خاك می) گرم در لیتر 4/2(گچ در آب 

تواند تا زمان انحالل باعث نفوذپـذیري بهتـر آب در خـاك    تر خود میزه درشتبا اندا
راحتی در آب آبیاري در محل استخر و یا ورودي کرت  هتوان ب گچ پودري را می .شود

 .حل کرده و آب محتوي گچ محلول به طور یکنواخت و همراه با آب وارد کرت شـود 
مقـدار   .باشـد  موثرتر میپایین  وسط این روش در باره اراضی با محدودیت سدیم متو

 ,Keren, et al( باشد به انواع قبلی به مراتب کمتر می نسبتگچ در این روش مصرف 

 1000بـا مصـرف    ،به طور مثال اگر آب موجود در استخر از گچ اشباع باشـد . )1980
 بـه  گچ امروزه .تن گچ خالص وارد خاك شده است 4/2معادل  ،مترمکعب آب آبیاري

  .باشد می دسترس در نیز فشار تحت هاي سیستم در استفاده لبقا و محلول صورت
  :هاي زیر را داشته باشدبایست ویژگیگچ مناسب براي اصالح خاك می  

شوري محلول اشباع گچ ( دسی زیمنس بر متر باشد 3شوري آن کمتر از  -الف
در  نوع ناخالصی موجود در گچ. دسی زیمنس بر متر است 5/2خالص در حدود 

اهمیت ویژه اي دارد به صورتی که وجود نمک هاي محلولی  ،شوري نهایی محلول
درصد باعث افزایش شدید شوري  2مانند سدیم کلراید در مقادیري مثالً کمتر از 

که درجه خلوص گچ باال است و از طرف دیگر ناخالصی هایی مانند  شود در حالیمی
ی باعث افزایش شوري نشده و قابل کند ولذرات شن گرچه درصد خلوص را کم می

در بسیاري از مواقع مصرف گچ مخلوط با شن به علت کم بودن شوري . تحمل است
هاي داراي بافت سنگین اثر تواند با صرفه بوده و در خاك و هزینه پایین استخراج می

  .)اصالح کننده بیشتري داشته باشد
  .)باشد 4نیزیم آن حداقل نسبت کلسیم به م( مقدار منیزیم آن باال نباشد -ب



   28                                         556 نشریه شماره /سدیمی هايخاك اصالح براي گچ از استفاده دستورالعمل
 

 

اندازه مناسب ذرات به عوامل ( متر باشندمیلی 2کوچکتر از  ذرات گچ ترجیحاً -ج
  .)اقتصادي و روش مصرف نیز بستگی دارد که توضیح داده شد

تا سـدیم   شود بایستی همراه با آبیاري سنگین باشد مصرفگچ به هر شکلی که   
نکتـه  . بیاري کافی از محدوده ریشه خارج گردندآزاد شده از سطوح تبادلی با مصرف آب آ

که آب الزم براي انحالل مقدار مشخص گچ معموالً بر اساس حاللیت گـچ در آب  مهم این
تن گچ در یک هکتار بـه   12بر این اساس، مثالً براي انحالل حدود . شود آزاد محاسبه می

انحالل پـذیري آن   ،خاكدر عمل بعد از مخلوط کردن گچ با  .سانتیمتر آب نیاز است 50
ولی به هر حال بعد از مصرف گـچ بایـد   . افزایش یافته و نیاز به آب بسیار کمتر خواهد بود

بـه   .دگردمقادیر کافی آب به منظور خارج ساختن سدیم اضافی از محدوده ریشه مصرف 
مصرف گچ در مناطق خشک و نیمـه   ،الزمعلت و براي دسترسی به این مقدار آب  همین

  .گیرد ر زمستان صورت میخشک د
  

  نقش مواد آلی
و افزایش راندمان آبشویی در  بهبود ساختمان خاکدانه باعث یمصرف مواد آل 

دامی نتایج بهتري  هاي در این میان مصرف کودالبته . شودمیهاي شور و سدیمی  خاك
واد به صورتی که م ،ف گچ و مواد آلی نیز اثر متقابل مشاهده شدهربین مص .داشته است

عناصرکم مصرف را که با مصرف گچ تشدید شده بویژه تواند کمبود برخی عناصر  آلی می
به هر حال مصرف . دهدافزایش را انحالل آهک  ،محیطنمودن و یا با اسیدي  جبران کند

با مصرف  .باشد مفید میها  در این خاك ها لی تنها و یا همراه با سایر اصالح کنندهآمواد 
  .داري کاهش داد توان نیاز گچی را به طور معنی مواد آلی میمقادیر کافی از 

  

  خاك يزیحاصلخ و گچ مصرف
اصوالً افزایش میزان کلسیم محلول خاك به هر صورت از جمله مصرف گچ 

سایر تواند باعث تشکیل ترکیبات نامحلول عناصر غذایی خاك مانند فسفر و یا می
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به همین دلیل قبل از . اه خارج کندها را از دسترس گیعناصر کم مصرف شده و آن
  : )Mardoud, 1996( رعایت گردد و بررسیدقت ه مصرف گچ نکات زیر ب

مصرف گچ در صورت تایید نتایج آزمایشگاهی علیرغم هزینه هاي آن ضروري  -
 .است و باید در اولویت عملیات زراعی قرار گیرد

در صورتی که . دمیزان مصرف باید با عنایت به نتایج آزمایشگاه تعیین شو -
مقدار توصیه شده در دو یا سه سال مصرف گردد تا  د،میزان مورد نیاز بسیار زیاد بو

هدر بویژه بر افزایش راندمان و کاهش هزینه از ضعف شدید حاصلخیزي خاك افزون 
 .روي فسفر خاك و کاهش عملکرد نیز جلوگیري شود

پس از مصرف ها  باغپاشی ترکیبات فسفره و عناصر کم مصرف در  محلول -
 .تواند تا حدود زیادي خطر کمبود این عناصر را کاهش دهدمقادیر زیاد گچ می

-هاي تحت کشاورزي و آب با عنایت به شرایط شیمیایی بسیاري از خاك    
هاي آبیاري مورد استفاده، مصرف گچ میتواند از اولویت هاي عملیات اصالحی بوده 

 ،گونه که نشان داده شد البته همان. ر باشداز آن معنی داناشی و افزایش عملکرد 
مصرف گچ باید تحت نظر کارشناسان مجرب و با استفاده از نتایج آزمایشگاه صورت 

  .گیرد تا بهترین نتیجه بدست آید
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