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  چكيده

. دكراستفاده  زين ييپاال اهيروش گ از توان يم ييايميش يها کننده  عالوه بر کاربرد اصالحنمک  تأثيرتحت  يها اصالح خاک براي

ات يبهبود خصوص اه روناس دريگ ييپاال اهياثر گ يابيارز براي يميسد -ک خاک شوريپر شده از  ييها در ستون اين پژوهش

ا، روناس و ي(سسبان ياهيمار گيشامل سه ت به صورت يك طرح كامال" تصادفي با سه تکرار يشيمار آزمايت ۷ خاک انجام شد.

ماه پس از کشت  ۵/۵ها اعمال شدند.  ن ستونيک شاهد در اي) و کيد سولفوري(گچ در دو سطح و اس ييايميش ماريمرغ)، سه ت

شدند. سپس  ييتر آب آبشويل ۴۱با  ها ستون يتمام ،ييايميش يمارهاياه پس از اعمال تک ميخاک و  يها در ستون اهانيگ

، هدايت الكتريكي )MWD( قطر خاکدانه ين وزنيانگيم ،)Ks( اشباع يکيدروليت هيب هدايات خاک شامل ضريخصوص يبرخ

روناس  ج نشان داديشدند. نتا يريگ اندازه آب زهم محلول در يمقدار سد و )SAR( ، نسبت جذب سديم)ECe( عصاره اشباع

 MWD ) وKs ) cm s-1۵-۱۰×۵/۲۰ نيشتريکه ب يطور خاک داشته است، به يکيزيات فين اثر را در بهبود خصوصيشتريب

م از خاک با مقدار يسد خروجن يشتريمربوط به شاهد است. ب )۲/۰و  cm s-1۵-۱۰×۴/۲ها ( آن ني) مربوط به آن و کمتر۹۲/۰(

نسبت به شاهد شدند.  SARدار  يمارها سبب کاهش معنيهمه ت شاهد بود. که سه برابرروناس اتفاق افتاد  ماريدر ت گرم ۳/۵۵

د يمف يتوان به عنوان روش ياه را مين گيخاک، کشت ا ييايميو ش يکيزيات فيد خصوصاه روناس در بهبويگ ييبا توجه به کارا

  کرد. يمعرف يميسد - شور يها اصالح خاک يبرا هزينه  کمو 
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  مقدمه

 يميخشک جهان، شور و سد مهيدر مناطق خشک و ن

 يدر بخش کشاورز يجد يها ياز نگران يکيبودن خاک 

ر و همکاران، ينو؛ تا۲۰۰۶است (احمد و همکاران،  يآب

ن يدر اصالح ا ييايميش يها کننده ). کاربرد اصالح۲۰۰۳

). ۲۰۰۱ر و همکاران، يدارد (قد يطوالن يا نهيشيها پ خاک

  ييايميش يها کننده  اصالح جمله از کيسولفور  دياس گچ و

م در يکلس يساز ت و آزاديت کلسيکه سبب حالل هستند

بر است و  نهيها هز نشوند. اما استفاده از آ يمحلول خاک م

با مطالعات و ن، يست. بنابراينكشاورزان  دسترس در يگاه

 يها ه اصالح خاکيفرض ،دانشمندانشتر يب هاي پژوهش

د ش ارايه ييپاال اهيبه روش گ يميسد -و شور يميسد

 يميسد يها خاک ييپاال اهيگ). ۲۰۰۲شرا و همکاران، ي(م

و کاهش  ميش غلظت کلسيافزا يبه معنا يميسد - و شور

از  يشه بعضير ييتواناق يم محلول خاک از طريغلظت سد

ت يکلس يانحالل کان مقدارش يدر افزا ياهيگ يها گونه

  است.

 يها شيآزما، و همکاران يکل ،۱۹۳۰-۱۹۲۰ يها در سال

ا انجام دادند، که از جمله يفرنيرا در کال ييابتدا يا مزرعه

 يميسد ياه خاک ييپاال اهينه گين مطالعات در زمياول

 يبود که برا ياهين گياول ١). جو۲۰۰۲ر و استر، ي(قد است

در  يا سهينقش قابل مقااستفاده شد و  ييپاال اهيمار گيت

 يمارهايسه با تيدر مقا يميسد - اصالح خاک شور

 ياهياز گ ييها گونه. ک داشتيد سولفورياس گچ و ييايميش

 ٤ونجهي و ٣اي، سسبان٢مانند کالر گراس زين يمقاوم به شور

ند شوها  ن خاکيم ايو سد يتوانند سبب کاهش شور يم

اهان با به کار بردن ين گي). ا۱۹۹۷(بارتا و همکاران، 

 ييش فشار جزياز جمله افزا يمختلف يها سميمکان

 يها يژگيشه سبب بهبود ويکربن در منطقه ر دياکس يد

اهان ين گيا). ۲۰۰۷ر و همکاران، يشوند (قد يخاک م

 ،يشوربه تحمل اد، يزتوده  ستيزد يتول ييتوانا يدارا

هستند (کائور  يمقطعخاک و غرقاب شدن  بودن يميسد

هاي  پژوهش). ۲۰۰۲ر و استر، ي؛ قد۲۰۰۲و همکاران، 

با استفاده  يميسد -خاک شور ييپاال اهينه گيدر زم يعمل

اه ين دو گينشان دادند که ا ٥ا و مرغياه سسبانياز دو گ

ر و همکاران، يح خاک دارند (قددر اصال يخوب ييکارا

                                                      
1- Hordeum vulgare (L.) 
2- Leptochloa fusca (L.) 
3- Sesbania acuelata (L.) 
4- Medicago sativa 
5- Cynodon dactylon (L.) 

، Fabaceae، خانواده Fabalesا از راسته يسسبان ).۲۰۰۷

ل ياست که به دل Sesbaniaو جنس  Robinieaeگونه 

خاک از  يزيخ ش حاصليتوده مناسب و افزا ستيد زيتول

 يها اصالح خاک، در خاک برايتروژن يت نيق تثبيطر

مرغ  ).۲۰۰۲ر و استر، يشود (قد يکشت م يميسد -شور

 Cyanodonجنس  ،Poaceae، خانواده Poalesز از راسته ين

مقاوم است، به  يغرقاب و شور ،يميسد يها به خاک است که

 dS m-1شتر از يمحلول خاک را تا حد ب يکه شور يطور

 يها اه قادر به مقاومت در خاکين گيکند. ا يتحمل م ۱۸

د حدو ESPبا  يها که در خاک ياست، به طور يميسد

کند (کومار و آبرول،  ي، بدون کاهش عملکرد رشد م۵۰

اه يگ يياه، کاراين دو گيق در کنار اين تحقيدر ا). ۱۹۸۴

 .شد سهيو مقا يابيارز زين ).Rubia tinctorum L( روناس

از خانواده  است که ياهان مقاوم به شورياز جمله گروناس 

Rubiaceae گونه ،Rubiaea  و جنسRubia روناس است .

) و ۱۹۹۹ن، يساله (گولهان و تاسک چند ياه علفيک گي

 يانه است و در جنوب و جنوب شرقيمناطق شرق م يبوم

شود  يکشت م يمرکز يايو آس يا ترانهياروپا، مناطق مد

، مرکز و ياه در شمال غربين گي). ا۲۰۰۲ک، ي(درکسن و ب

 يا زد که منطقهيدر استان  يران و به طور اساسيجنوب ا

با منابع آب محدود و شور است کشت  يانابيخشک و ب

در   و مقاومتاست   يمقاوم به شور بسيار روناسشود.  يم

  درصد را به ۳/۰تا   خاك  يو شور  است  ياز نوع بردبار  آن

تواند  يروناس م ).۲۰۰۰ ،انيكند (دشتک  يتحمل م  يخوب

 يو با شور dS m-1 ۱۵از  شيب ECشور با  يها در خاک

ان، يرشد کند (دشتک dS m-1 ۵/۸ش از يب ياريآب آب

 ييايميش يها کننده ق در کنار اصالحين تحقي). در ا۲۰۰۰

به کار رفته در  اهيدو گز يک و نيسولفور ديگچ و اس

ا و مرغ)، کشت ي(سسبان يميسد -شور يها خاک ييپاال اهيگ

 ييايميش و يکيزيات فياه روناس جهت بهبود خصوصيگ

  است. شده يابيخاک، ارز

  

  ها  مواد و روش

مشهد در  يدانشگاه فردوس يقاتيتحق در گلخانه قين تحقيا

 "ش در قالب طرح کاماليآزما انجام شد. ۱۳۸۸سال 

مار، سه تکرار يت ۷خرد شده با  يها ش کرتيبا آرا يتصادف

در  خاک يمتر يسانت ۱۵- ۳۰و  ۰- ۱۵ و در دو عمق

 ۳۱قطر  به يميسد -ک خاک شوريپر شده از  ييها ستون

گرم انجام  لويک ۳۷متر و وزن  يسانت ۳۰ارتفاع  متر، يسانت
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 ياهيمار گيب شامل سه تيبه ترت يشيآزما يمارهايشد. ت

شامل پودر  ييايميمار شيا، روناس و مرغ و سه تيسسبان

 ۱۰۰، پودر گچ به مقدار ياز گچيدرصد ن ۵۰گچ به مقدار 

 يواالن يزان اکيک به ميد سولفوريو اس ياز گچيدرصد ن

(جدول  شاهد بودند کيز يو ن ياز گچيدرصد ن ۱۰۰برابر با 

۱(.  

  

  يشيآزما يمارهايت -1جدول 

  يشيآزما يمارهايت

      ييايميش يمارهايت    ياهيگ يمارهايت

    ايسسبان  مرغ  روناس
از ين %۱۰۰گچ به مقدار 

  يگچ

 % ۵۰گچ به مقدار 

  ياز گچين

ک به مقدار يدسولفورياس

  ياز گچين ۱۰۰%
  شاهد  

  

بود كه  meqNa 100g-1 12/1خاك مورد نظر  ياز گچين

 يزهكش يبراش محاسبه شد. يقبل از انجام آزما

 5/1به قطر  يا ها روزنه خاك، در كف آن يها ستون

از  يمتر يسانت 8ه يك اليآن  يد و روجاد شيمتر ا يسانت

 يزه قرار داده شد. هر ستون در دو مرحله و با خاكيسنگر

متر مكعب و رطوبت  يگرم بر سانت 4/1 يظاهر يبا چگال

قبل از اضافه كردن هر بخش از پر شد.  يدرصد جرم12

بعد از متراكم شدن به طور كامل  يقبل هيخاك، سطح ال

داشته باشد  يه بعديبا ال يخراش داده شد تا تماس كامل

كنواخت ي). پودر گچ به طور 1387، ينژاد و غالم ي(هاشم

د يو اس شدخاك مخلوط  سطح يمتر يسانت 15ه يبا ال

درصد  97ك يد سولفوريتر اسيل يليم 5/16ك (يسولفور

 يها ماريز همراه با آب به تيهر ستون خاك) ن يبرا

 يت زراعيها در سطح ظرف ماريمربوطه اضافه و رطوبت ت

 يا و روناس پس از ضد عفونياه سسبانيشد. بذر گ ينگهدار

تعداد سه عدد در اه مرغ به يزوم گيبه همراه ر يزن و جوانه

، ربوطه كشت شدند. در طول دوره رشدخاك م يها ستون

اهان يان) گيدر م ك روزيقبل از خشك شدن سطح خاك (

 يريگ اندازه، ياريآب برايشده  اضافه مقدار آب و شده ياريآب

 ييايميز بدون اضافه كردن ماده شيمار شاهد نيك تيد. ش

ماه از  2ذشت گرفته شد. پس از گاه در نظر يا كشت گيو 

م از زمان يماه و ن 5و  ييايميش يها ماريزمان اعمال ت

 41مار شاهد با يها از جمله ت مارياهان، همه تيكشت گ

 8) در dS m-156/0=EC و  SAR=36/1( يـتر آب شهريل

شدند.  ييكسان آبشويك ماه به طور يمرحله و به مدت 

، ييآبشو ياز برايبه دست آوردن مقدار آب مورد ن يبرا

EC دن آن به حدود يد و پس از رسش يم يريگ ب اندازهآ زه

dS m-1 4 41ن حجم آب برابر با يد كه اشمتوقف  ييآبشو 

از هر ستون خاك و از دو  ييتر بود. پس از اتمام آبشويل

   برايك نمونه يخاك  يمتر يسانت 15- 30و  0- 15عمق 

  

شگاه منتقل شد. يخاك به آزما يها يژگيو يريگ اندازه

م ين درصد سدييتع يبرا يتبادل يها ونيكات يريگ ندازها

بر و دشوار  زمان يميسد - شور يها در خاك )ESP( يتبادل

، يديلسپور و رشيدارد (س را به دنبال يج متفاوتينتا است و

در  0-40ن يدر محدوده ب SARر يمقاد ي). از طرف2008

ر و ي(قد است ESPر يمتناسب با مقاد يكشاورز يها خاك

از رابطه  ESPق مقدار ين تحقي)، لذا در ا2007اران، همك

ESP  وSAR ن شد (استورم و ييشده تع يريگ اندازه

  ):2003ر و همكاران، ي؛ تانو2004همكاران، 

)1      (                 
[ ]

[ ]))((1

)(100

SARba

SARba
ESP

+−+
+−=   

و  0126/0ر ثابت يب معادل مقاديبه ترت bو  a ،در آن كه

  هستند. 01475/0

pH ،ECeون با يتراسيم محلول به روش تيزيسم و مني، كل

EDTA 01/0 دستگاه با محلول پتاسيم و ، سديمنرمال 

م ي، كربنات كلسيدرومتريفتومتر، بافت به روش ه فاليم

ت ينرمال، ظرف 25/0ون با سود يتراسيمعادل به روش ت

 يريگ ) اندازه1977و رودز ( ويبه روش پولم يونيكات يتبادل

م عالوه يز محاسبه شدند. مقدار سدين ياز گچيو ن SARو 

م ياه (قرائت با دستگاه فاليگ ييبر خاك، در بخش هوا

ز يب نآ اه) و زهيگ ييفتومتر بعد از هضم تر بخش هوا

هر ستون،  آب زهم در كل يسد يريگ اندازه يد. بران شييتع

 يكيلوله پالست با يك آب زه يتمام ييبعد از هر بار آبشو

ان يها و تا پا ر ستونيموجود در ز يكيدرون ظروف پالست

 يريگ م موجود اندازهيو مقدار سد يآور جمع ييدوره آبشو

هر ستون خاك  يبرا آب زهق يحجم دق نيد. همچنش

ت يب هدايبه دست آوردن ضر يشد. برا يريگ اندازه

ستون خاك  ياز آب رو ياشباع ارتفاع ثابت يكيدرويه

در مدت زمان مشخص  يكش خروجحفظ شد و مقدار زه

  ر محاسبه شد:يشد و با استفاده از فرمول ز يريگ اندازه
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)2                               (                   
AH

QL
K s =  

حجم آب  Qاشباع،  يكيدروليت هيهدا Ks ،در آنكه 

cm3(مشخص  يشده در بازه زمان يآور جمع
( ،A طح س

cm2(مقطع هر ستون خاك 
( ،L  طول ستون خاك)cm( و 

H سطح خاك اشباع يارتفاع آب رو )cm( باشد. مي  

MWD قطر خاکدانه) به روش ون باول  ين وزنيانگي(م

حفظ شده در  يها ) با استفاده از وزن خاکدانه۱۹۴۹(

 يريگ متر اندازه يليم ۴و  ۲، ۱، ۵/۰، ۲/۰ يها الک يسر

شد و  تحليل و تجزيه SASافزار  نرم از ادهاستف با نتايج شد.

 احتمال سطح در دانكن يا دامنه چند آزمون ها با ميانگين

  .شدند درصد مقايسه ۵

  

 ج و بحثينتا
  )SAR(م يرات نسبت جذب سدييتغ يبررس

ن يخاک مورد استفاده در ا ييايميکوشيزيات فيخصوص

در  ييآب آبشو ييايميات شيو خصوص ۲ق در جدول يتحق

خاک،  يها ستون ييده است. پس از آبشوش ارايه ۳ل جدو

در هر  SARمقدار  ياهيو گ ييايميش يها ماريت يدر تمام

  ). ۱دا کرد (شکل يدو عمق خاک کاهش پ
  

  شيخاك مورد آزما ييايميكوشيزيات فيخصوص -2جدول 

aCCE 
% 

bESP 
cCEC 

cmolc Kg-1 
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  ييآب آبشو ييايميات شيخصوص -3جدول 
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هاي  در تيمار )SAR(مقادير مربوط به نسبت جذب سديم  -1شكل 

 در مشترك التين حروف داراي هاي ستون( آزمايشي بعد از آبشويي

 يكديگر با داري معني آماري اختالف درصد 95 اطمينان سطح

  ندارند.)
  

هاي گياهي و شيميايي به جز شاهد،  در تيمار SARمقدار 

كاهش يافت. با مقايسه بين مقادير  1كمتر از به مقدار 

هاي آزمايشي با  در شاهد و ديگر تيمار SARكاهش يافته 

مقدار اوليه آن شايد به نظر برسد كه آبشويي به تنهايي 

براي براي اصالح اين خاك كافي است. اما با مطالعه دقيق 

شود كه مقدار سديم خارج شده در  آب مشخص مي زه

ي و شيميايي به مراتب بيشتر از شاهد بوده هاي گياه تيمار

  ).4است (جدول 

ل اضافه کردن گچ که يبه دل ييايميش يمارهايدر مورد ت

د که سبب انحالل يم است و اضافه کردن اسيمنبع کلس

ن يتوان گفت ا يشود، م يم ميت و آزاد شدن کلسيکلس

ن شده است. در يگزيم جايم توسط کلسيمقدار سد

مانند آزاد شدن پروتون و  ييندهايز فراين ياهيگ يها ماريت

شدن  يديکربن سبب اس دياکس يد ييش فشار جزيافزا

ت موجود در يم از کلسيکلس يساز جه آزاديخاک و در نت

در شده است.  يم خروجيسد يآن به جا ينيخاک و جانش

ستم، از مقدارکل يم در سيالن سديسه بيمقا يبرا ۴جدول 

به هر ستون (در مورد  ياريق آبيم اضافه شده از طريسد

رساندن  ياه، مقدار آب الزم برايبدون کشت گ يها ماريت

م يلحاظ شده است) و مقدار کل سد يت زراعيبه ظرف

 يها به عنوان ورود به آن ييق آب آبشوياضافه شده از طر

که با توجه به حجم  يا ستم استفاده شده است. به گونهيس

ها و غلظت  ستون ييوو آبش ياريآب مورد استفاده در آب

م موجود در آب محاسبه شد. يها، مقدار سد م در آنيسد

م جذب شده ير کل سديز از مقاديستم نيس يخروج يبرا

و مقدار کل  ياهيمار گياه در هر تيگ ييدر بخش هوا

 مقايسه مار استفاده شد.يآب هر ت زه شده در ييم آبشويسد

و  )گرم در هر ستون ۶/۳۳سديم اوليه خاک ( مجموع

هاي گياهي و  گرم براي تيمار ۸۳/۲ورودي به خاک ( سديم

هاي شيميايي و شاهد) با سديم گرم براي تيمار ۱۳/۲
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  از ستون خاک خارج شده است. سديم محلول ها همه تيماردهد که به جز شاهد تقريبا" در اکثر  خروجي نشان مي
  

  اهيستم آب، خاك و گيم در سيالن سديب -4جدول 

  هاي تيمار

  آزمايشي

   خاک اوليه
 سديم ورودي

  
  سديم خروجي

 
باقي مانده در 

 جذب گياه  آب آبشويي  آب آبياري خاک
  

 آب زه

  گرم در ستون    گرم  گرم در ستون    گرم در ستون    گرم در ستون

۷۱/۲۹ ۱۷/۱    ۵۷/۱ ۲۶/۱   ۵۹/۳۳  ايسسبان    ۱۶/۱ 

 ۰۸/۱    ۳۷/۵۵   ۰۰/۱    ۵۷/۱  ۳۸/۱    ۵۹/۳۳  روناس

  ۹۶/۰    ۵۳/۳۳    ۸۴/۰    ۵۷/۱  ۲۶/۱    ۵۹/۳۳  مرغ

  ۲۴/۲    ۱۱/۱۸    ۰۰/۰    ۵۷/۱  ۵۶/۰    ۵۹/۳۳  شاهد

  ۸۰/۰    ۵۴/۴۰    ۰۰/۰    ۵۷/۱  ۵۶/۰   ۵۹/۳۳  %گچ۱۰۰

  ۷۷/۰    ۲۹/۴۱    ۰۰/۰    ۵۷/۱  ۵۶/۰    ۵۹/۳۳  %گچ۵۰

  ۸۶/۰    ۴۷/۳۶    ۰۰/۰    ۵۷/۱  ۵۶/۰    ۵۹/۳۳  کيسولفور دياس

  

هد بر در شا SARدهد که کاهش  ين مطلب نشان ميا

م يبه علت خارج شدن سد يشيآزما يها ماريخالف ت

- ل اثر رقتيشتر به دلياز خاک نبوده، بلکه ب يتبادل

م ينسبت کلس يين آبشوي)، ح۱۹۶۰و و باور، ي(ر ١تيظرف

دا کرده است يش پيم در فاز محلول افزايم به سديزيو من

در  SARزان يو تعادل خاک دوباره م يط خشکيکه در شرا

ل يکه دل يدا خواهد کرد. در صورتيش پيافزا مارين تيا

، انحالل ياهيو گ ييايميش يها  ماريدر اکثر ت SARکاهش 

قابل  رين حالت غيل خاک است که ايم از پروفيو خروج سد

، تنها عامل ييايميو ش ياهيگ يمارهايدر ت .استبرگشت 

ز ين يگريت نبوده و عوامل ديظرف -اثر رقت SARکاهش 

مار يدر ت SARاند. علت کاهش  نقش داشتهند ين فرايدر ا

م در محلول يل انحالل گچ و آزاد شدن کلسيگچ به دل

د. کاهش شو يم يم تبادلين سديگزيخاک است که جا

SAR ل يتواند به دل يک ميد سولفوريمار اسيخاک در ت

ک و آزاد يد سولفوريت در حضور اسيت کلسيش حالليافزا

 ).۲۰۰۱رک، يئم در محلول خاک باشد (کويشدن کلس

ل يدر برز يقيز در تحقي) ن۲۰۰۸گوس و همکاران (يرادر

اصالح  يبا موضوع استفاده از گچ محلول در آب برا

افتند استفاده از گچ سبب يدر يميسد -شور يها خاک

شود.  يمار شاهد مينسبت به ت SARدار  يکاهش معن

 يميسد -شور يها در اصالح خاک ييپاال اهيگ ييکارا

و  يکروبيت ميز فعاليشه و نيت ريل فعاليه دلتواند ب يم

خاک باشد (استورم و همکاران،  ييايميط شير محييتغ

شامل موارد  SARشه در کاهش يت ري). نقش فعال۲۰۰۴

                                                      
1- Valence dilution 

کربن در  دياکس يد ييش فشار جزيافزا -۱ر است: يز

+H(پروتون  يساز آزاد - ۲شه؛ يط ريمح
اهان؛ يشه گياز ر )

مانند بهبود ساختمان خاک ( يکيزيات فيبهبود خصوص -۳

م و نمک يجذب سد -۴ها) و  خاکدانه يداريش پايو افزا

ر و ياه (قديگ ييانتقال به بخش هوا ها و شهيتوسط ر

 يآل يها دين، تراوش اسي). عالوه بر ا۲۰۰۷همکاران، 

اهان سبب يشه گيترات، ماالت و اگزاالت توسط ريمانند س

د شو يم در خاک ميمثل کلس ييها ونيت کاتيش حالليافزا

 ).۱۹۹۸ن، يد (ساشون يگزيم محلول جايبا سد تواند يکه م

 يمتر يسانت ۱۵-۳۰و  ۰-۱۵در دو عمق  SARسه يمقا

 يها ماريت يدهد که اگرچه در تمام يخاک نشان م

در عمق دوم کاهش  SARمقدار  ياهيو گ ييايميش

دار  يها معن مارين تفاوت در همه تيرا داشت، اما ا يشتريب

اه يو گ ياز گچيدرصد ن ۵۰مار يبود. در مورد شاهد، تن

دوم  يمتر يسانت ۱۵در  SARمرغ مشاهده شد که مقدار 

ن کاهش نسبت به عمق يداشت و ا يشتريخاک کاهش ب

ن دو عمق خاک در يب SARدار بود. عدم تفاوت  ياول معن

به صورت  يين مطلب است که آبشويانگر ايها ب مارياکثر ت

به  يامالح از خاک سطح ييکامل انجام شده و جابجا

، ياهيگ يها مارين تياست. در ب انجام نشده يخاک عمق

 SARزان يعمق اول در کاهش م ژه درياه روناس به ويگ

  است. کرده عمل ييايميش يها ماريت مشابه "بايتقر

اند که  هاي مختلفي در سطح مزرعه نيز نشان داده ارزيابي

پااليي از نظر توانايي کاهش سطوح  شيميايي و گياه اصالح

به ترتيب نشان  ۳و  ۲سديم خاک مشابه هستند. شکل 

هاي  آب تيمار دهنده مقدار سديم آبشويي شده در زه

مرحله  ۸گياهي و شيميايي همراه با تيمار شاهد پس از 
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  آبشويي است.

شود، بيشترين خروج سديم نسبت  طور که ديده مي همان

هاي گياهي و شيميايي در مراحل اوليه  اهد براي تيماربه ش

آبشويي انجام شد. روند خروج سديم توسط آبشويي در 

ادامه پيدا کرد و  ۴هاي گياهي و شيميايي تا مرحله  تيمار

تقريبا" به حالت ثابت و شبيه تيمار شاهد  ۴بعد از مرحله 

بود. اين بدان معني است که خروج سديم محلول و انجام 

مرحله به طور کامل انجام شده است.  ۸بشويي طي آ

مقايسه جرم خروجي سديم از ستون تيمارهاي گياهي و 

سديم محلول اوليه خاک قبل از آبشويي نيز اين امر را 

شود گياه روناس باعث  ديده مي ۲کند. در شکل  تأييد مي

تواند به  بيشترين آبشويي سديم از ستون خاک شد که مي

اين گياه به شوري خاک و احتماال" دليل تحمل خوب 

هاي خاص ريشه باشد. کمترين مقدار  مورفولوژي و تراوش

هاي گياهي مربوط به سسبانيا  خروج سديم در بين تيمار

گذاري محدود آن در آبشويي  است که نشان دهنده اثر

هاي شيميايي کارايي تقريبا"  سديم از خاک است.تيمار

و نسبت به شاهد تفاوت  مشابهي در آبشويي سديم داشتند

). با مقايسه اين دو شکل ۳داري نشان دادند (شکل  معني

) A4شود که از مرحله آبشويي چهارم ( چنين برداشت مي

ها، مشابه  به بعد ميزان سديم آبشويي شده در تمامي تيمار

 ۴تيمار شاهد است. بدين صورت که قبل از مرحله 

د ولي از اين مرحله ها بو از تيمار تأثيرآبشويي سديم تحت 

ها بود. همچنين ديده  به بعد ديگر آبشويي مستقل از تيمار

از ستون  ۴و  ۳شود بيشترين مقدار سديم تا مرحله  مي

خاک خارج شده و در مراحل بعد، خروج سديم حالت 

  يکنواخت و ثابتي به خود گرفته است.
  

ــاي آبشــويي ــه ه مرحل
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 يها ماريشده از ستون خاك ت يزهكش ميمقدار سد -2شكل 

  ييو شاهد در هر دوره آبشو ياهيگ
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A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8

ش 
ـــ

هك
 ز

ب
ر آ

 د
ول

ـــ
حل

م م
دي

ـــ
س

ت 
ـــ

لظ
غ

 (
m

eq
 L

-1
) 

   
   

   
   

   
   

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

شاهد    

نيــاز گچــي  50%
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ــولفوريك  ــيد ســ اســ

  
 يها ماريشده از ستون خاك ت يم زهكشيمقدار سد -3شكل 

  ييو شاهد در هر دوره آبشو ييايميش

  

  )Ks(ضريب هدايت هيدروليكي اشباع خاك 

از مقدار نسبي گيري هدايت هيدروليکي شاخصي  اندازه

هاي شور سديمي  كند. اصالح خاک عبور آب را فراهم مي

با استفاده از گچ و اسيد سولفوريک باعث افزايش هدايت 

هيدروليکي، کلسيم و منيزم تبادلي و کاهش سديم و 

شود  خاک مي SARو  ESP ،pH ،ECپتاسيم تبادلي، 

هاي مربوط به اثر  ). داده۲۰۰۹(قدير و همکاران، 

هاي مختلف بر هدايت هيدروليکي خاک در جدول  تيمار

 Ksنشان داده شده است. به طور ميانگين مقدار  ۵شماره 

هاي  مربوط به تيمار Ks% و ۸۲هاي گياهي  مربوط به تيمار

در تيمار شاهد است. گياه  Ks% بيشتر از ۷۶شيميايي 

نسبت به شاهد اثر  Ksدرصد افزايش  ۸۸روناس با 

هاي گياهي و شيميايي  ميان تيمارترين تيمار در  گذار

در تحقيقي با موضوع ) ۲۰۰۴(است. اختر و همکاران 

بهبود خصوصيات فيزيکي تخريب شده يک خاک شور 

ديدند که هدايت  kallar grassسديمي از طريق کشت 

متري سطح  سانتي ۲۰تا  ۰هيدروليکي خاک در عمق 

 کرد.خاک با کشت اين گياه و با گذشت زمان افزايش پيدا 
  )ECe( خاك عصاره اشباع يكيت الكتريهدا

مورد  يها ماريدهد که اعمال ت يخاک نشان م ECسه يمقا

 ۴ يال ۳تا حدود  ECش سبب کاهش قابل مالحظه يآزما

dS m-1 نکه يل ايرسد به دل يبه نظر م ).۵ د (جدولش

ها  ماريت يتمام ييآبشو يمقدار آب مورد استفاده برا

کامل  يزهکش يبرا يها زمان کاف رمايکسان بود و همه تي

 "مار و صرفايخاک مستقل از نوع ت ECداشتند، کاهش 

 توان ينم ECر يبود. با توجه به مقاد ييثر از آبشوأمت

 هاي گياهي و شيميايي با شاهد تفاوت خاصي بين تيمار
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  اشد.وجود داشته ب يدار يمعن ييجز يها ممکن است تفاوت يمشاهده کرد؛ هرچند از نظر آمار

  

  ييخاك پس از آبشو Ksو  ECر مربوط به يمقاد -5جدول 

  تيمارهاي آزمايشي
EC (dS m-1)  

(cm s-1) )Ks( 
cm ۱۵-۰عمق  cm ۳۰-۱۵عمق  

  abc۲۵/۳  a۶۰/۳ ۵ -۱۰× ۱/۱۱ b ايسسبان

  ab۵۱/۳  abc۴۰/۳  ۵ -۱۰× ۹/۱۰ b  مرغ

  de۳۸/۳  abc۳۲/۳  ۵ -۱۰× ۵/۲۰ a روناس

  c۰۰/۳ abc۲۱/۳  ۵ -۱۰× ۱/۱۰ b ياز گچي% ن۱۰۰

  bc۱۴/۳  abc۲۰/۳  ۵ -۱۰× ۵/۹ b  ياز گچي%ن۵۰

  bc۰۹/۳  bc۱۱/۳  ۵ -۱۰× ۰/۱۱ b  کيد سولفورياس

  abc۳۴/۳  abc۳۱/۳  ۵ -۱۰× ۴/۲c شاهد

  .)ندارند يكديگر با داري معني آماري اختالف درصد 95 اطمينان سطح در مشترك التين حروف داراي يها ستون(

  

  )MWD( قطر خاكدانه ين وزنيانگيم

در مورد  MDW ،شود ديده مي ۴همان طور که در شکل 

ن مقدار آن يو کمتر را داردن مقدار يشتريمار روناس بيت

مار روناس يدر ت MWDاد يمقدار زمربوط به شاهد است. 

طور  نياز خاک و هم ميشتر سديخروج بل يتواند به دل يم

ها  ها در اتصال ذرات خاک و حفظ خاکدانه شهينقش ر

(شکل  MWD) و ۱(شکل  SARر ي. با توجه به مقادباشد

خاک  SARجه گرفت که با کاهش ين نتيتوان چن ي) م۴

ن نشان دهنده يکند که ا يدا ميش پيافزا MWDمقدار 

  ذرات خاکدانه است. يپراکندگ م درينقش سد

نشان دادند که افزودن گچ  ) نيز۲۰۰۸(همکاران  اک وينا

ش يسبب افزاخاک  ييو آبشو يميبه خاک شور سد

  د.شو يم MDWدار  يمعن

تيمارهـــاي آزمايشـــي

M
W

D
M

W
D

M
W

D
M

W
D

ه
نــ

دا
اك

خ
ر 

طــ
 ق

ي
نــ

وز
ن 

گي
ان
يــ

 م
(

)

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

ــتر 0 -  15عمق  ــانتي مـ  سـ

ــتر 15 -  30عمق  ــانتي مـ M سـ
W

D
M

W
D

M
W

D
M

W
D

ه
نــ

دا
اك

خ
ر 

طــ
 ق

ي
نــ

وز
ن 

گي
ان
يــ

 م
(

)

نيا
ــبا

سســــ
مرغ

س     
ونا

ر

شاهد    

ي 50%
ــ از گچ

ــ ني

ي 100%
ــ ــاز گچ

ني

اســـيد

a

b

c
cd

de defgefg

efg
efg

efg fg g

cde cde

  مختلف يها ماريها در ت قطر خاكدانه ين وزنيانگيم - 4ل شك

  

و  يكيزيات فيژه روناس در اصالح خصوصيو ييتوانا يبررس

  خاك ييايميش

م در يزان سديشود م ي، مشاهده م۳و  ۲با توجه شکل 

اد بود يار زيها بس مارير تيبه سا مار روناس نسبتيآب ت زه

ن يم از خاک توسط ايخروج سد يباال يياز توانا يکه حاک

توان گفت روناس  ي، م۴اه است. با توجه به جدول يگ

ز به خود ين ييم را در بخش هواين مقدار جذب سديشتريب

م جذب يکه مقدار کل سد ياختصاص داده است. به طور

 ۲/۱ا و ياه سسبانير گبراب ۶روناس  ييشده در بخش هوا

م يزان برداشت سديم ياما به طور کل اه مرغ است.يبرابر گ

  م از خاک ندارد.يدر خروج سد يچندان سهم اهانيتوسط گ

سه با يگرم در ستون) در مقا ۱م جذب شده (يمقدار سد

ز است. با يار ناچيگرم در ستون) بس ۴/۵۵( آب زهم يسد

 که يميمقدار سدشود که  ي، مشاهده م۴جدول توجه به 

 در تيمار روناس از ستون خارج شده است بيشتر از کل

مقدار سديم ورودي سيستم است. کل سديم محلول 

موجود در ستون خاک (سديم اوليه خاک + سديم ورودي) 

گرم بود، در صورتي که مقدار سديم خارج  ۵/۳۶حدود 

برابر اين مقدار بود. اين موضوع نشان دهنده اين  ۲/۱شده 

قعيت است که گياه روناس عالوه بر آبشويي سديم وا

محلول از ستون خاک، سبب انحالل بخشي از سديم 

موجود در فاز جامد خاک يا جايگزيني سديم فاز تبادلي 

نسبت  Ksدرصد افزايش  ۸۸نيز شده است. گياه روناس با 

هاي گياهي و  ترين تيمار در ميان تيمار به شاهد اثر گذار

دهد  نيز نشان مي MWDادير مربوط به شيميايي است. مق

ترين تيمار در بهبود اين خصوصيت  روناس اثر گذار که گياه

 فيزيکي است. با توجه به نتايج به دست آمده و ديگر

مزاياي زراعي و دارويي گياه روناس و همچنين هزينه 

توان کشت  اقتصادي کمتر آن نسبت به مواد شيميايي، مي

 ها کننده  زيني مناسب براي اصالحروناس را به عنوان جايگ

   پيشنهاد داد.
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  يريگ جهينت

شود که اگرچه  يده مديج به دست آمده يبا توجه به نتا

در کاهش  يتفاوت چندان ييايميو ش ياهيگ يمارهاين تيب

EC  وSAR اکثر مار شاهد نبود، اما يبا تسه يخاک در مقا

به خصوص روناس سبب  ييايميو ش ياهيگ يمارهايت

ن امر يکه ا اند م محلول از خاک شدهيسد يج تمامخرو

به خاک در طول  يميط سديشرا يريپذ سبب عدم برگشت

م محلول يمقدار سداست که  ين در صورتيا. دشو يزمان م

م ين سدياد است و ايهنوز ز شاهد مانده در خاک يباق

به  يميو سد يط شوريتواند سبب بازگشت شرا يمحلول م

 يها ماريز در تيخاک ن يکيزيات فيد. خصوصشوخاک 

ن ياند. در ا افتهينسبت به شاهد بهبود  ياهيو گ ييايميش

ش در مقدار ين افزايشترياه روناس سبب بيان کشت گيم

Ks ز يو نMWD تفاوت  يشيآزما يمارهايگر تيد که با دش

 ير روناس که به خوبينظ ياهانيگدار دارد.  يمعن يآمار

اد خاک هستند، يم زيسدو  يط شوريقادر به رشد در شرا

 -شور يها ند اصالح خاکيتوانند به صورت کارا در فرا يم

مناسب،  ينيگزيبه عنوان جا ييپاال اهيق گياز طر يميسد

استفاده  ييايميش يها روش يبرا هزينه  کمسودمند و 

  شوند.
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