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امکان اصالح خاکهاي شور و سدیمی با استفاده از سه گونه شورپسند

:نگارنده
ناهیده عنبري

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز ، گروه خاك وآب کارشناسی ارشددانش آموخته مقطع(

)nahideh_anbari@yahoo.com.،تبریز،ایران

دکتر صمد دربندي
تبریز ، گروه خاك وآب ،تبریز،ایران دانشگاه آزاد اسالمی واحداستادیار (

دکتر فرهاد فرح وش
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز ، گروه زراعت و اصالح نباتات ،تبریز،ایران

دکتر الناز صباغ تازه

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز ، گروه خاك وآب ،تبریز،ایراناستادیار (

چکیده

به منظور بررسـی اثر .باشدننده رشد و کاهش عملکرد گیاهان مختلف زراعی میکشوري خاك به عنوان عامل محدود
اي در کاهش میزان شوري ي گیـاهی شــورپسـند سـالسـوال اینکانسیز، آتریپلکس لنتی فورمیس و فورتوئینیا بونژهســه گونه

روي یک نوع خاك ايرار در شرایط گلخانهو سدیمی بودن خاك، آزمایشی در قالب طرح کامل تصادفی، با چهار تیمار و سه تک
قادر به جوانه زنی در چنسین ايفورتوئینیا بونژهگونهنتایج مطالعات نشان داد. به اجرا درآمد1391شور و سدیمی در سال 

ري در اختالف معنی دااز نظر هدایت الکتریکی، اسیدیته، نسبت جذب سدیم ما بین تیمارهاي مورد مقایسه .خاکی نمی باشد
باعث کاهش معنی دار 2و آتریپلکس لنتی فورمیس1هر دو گونه سالسوال اینکانسیز. سطح احتمال یک درصد مشاهده گردید

شـوري و سدیـمی خاك شدند 
: واژه هاي کلیدي

، هدایت الکتریکیوري و سدیمی، سالسوال اینکانسیرآتریپلکس لنتی فورمیس، خاك ش

در کشاورزي پایدار زهکشی اولین همایش ملی

1392اسفندماه 8- تهران 
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مقدمه
افزون جمعیت، نیاز به تولید محصوالت غذایی بیش از پیش احساس می شود و کشاورزي به عنوان با توجه به رشد روز 

یکی از محورهاي بخش اقتصادي در تأمین مواد غذایی مورد نیاز بشر مطرح می باشد، به طوري که در حال حاضر تقریبا یک 
میلیارد هکتار است که 2/13راضی کره ي زمین سطح کل ا. سوم تولیدات غذایی جهان با محصوالت کشاورزي تأمین می شود

).1990تانجی،(میلیارد هکتار از آن تحت کشت می باشد5/1میلیارد هکتار آن را اراضی قابل کشت و 7
به ) درصد2/14معادل ( میلیون هکتار آن 5/23میلیون هکتار سطح کشور، مساحتی در حدود 165در ایران از کل 

هاي شور و خاك).1365سپاسخواه و همکاران (وري، سدیمی، زهدار و ماندابی بودن روبروستدرجات مختلف با مسائل ش
برآورد ها نشان می دهد که در هر دقیقه ). 1991سزابولکس ، (خشک یافت می شوند هاي خشک و نیمهسدیمی اغلب در اقلیم

در حال ). 1988آبرول و همکاران، (ی روندها از بین مهکتار از اراضی زراعی جهان به دلیل شوري و سدیمی شدن خاك3
ها در مناطق مختلف جهان به دالیل متعدد براي انجام عملیات حاضر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی بسیاري از خاك

کشاورزي نامناسب گردیده است و از آنجایی که وجود امالح محلول اضافی خاك در منطقه ریشه می تواند مشکالتی از قبیل 
ب توسط گیاه به دلیل کاهش پتانسیل اسمزي محلول خاك و تخریب ساختمان خاك به دلیل سدیم تبادلی کاهش جذب آ

. سدیمی حائز اهمیت فراوانی است-هاي شور و شورمازاد داشته باشد و نیز مسمومیت براي گیاه نماید، موضوع اصالح خاك
).1376هاشمی نیاو همکاران، ( ته استبنابر این، مساله اصالح چنین خاکهایی مورد توجه خاصی قرار گرف

روش .هاي متاثر از نمک وجود داردهاي مختلفی از جمله فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی براي اصالح خاكروش
هاي شور و ها می باشد ولی اصالح خاكهاي شور و سدیمی در ایران آبشویی این خاكعمومی و پرکاربرد در اصالح خاك

ي زهکشی زیرزمینی دارد که این عملیات یی دشوار و احتیاج به اقدامات خاصی از جمله ایجاد شبکهسدیمی از طریق آبشو
).1381اکرم و همکاران، .(دي داردهاي زیاهزینه

1 =Salsolaincanescens
٢- Atriplexlentiformis

ی عمق خاك، افزایش پایداري ي اصالح، افزایش همگنفواید و سود مالی اضافه شده از کشت گیاهان در طول دوره
هاي زهکشی ي سیستمها، افزایش ماده آلی خاك و عدم نیاز به تعبیهي ریشهخاکدانه ها و ایجاد منافذ ماکرو، افزایش توسعه

هاي شور و سدیمی به روش بیولوژیکی می در منطقه جهت خروج امالح در طی فرآیند آبشویی، از جمله مزایاي اصالح خاك
).2007ر و همکاران، قدی(باشند 

کشـــاورزي  هـاي شــور و سدیــمی ایسـتگاه تحقیقـات     هـــدف از این تحقیق، بررسی امکان اصالح قسمتی از خـاك 
ي بیـلوردي اُسـتان آذربایجـان شـرقی،به روش بیـولوژیــکی و بـا کاشــت    دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد تبریز، واقع در منطقـه

.می باشدو فورتوئینیا بونژه ايآتریپلکس لنتی فورمیس، هاي سـالسـوالاینکانسیزپسند،به نامي گیاهی شـــورســه گونه
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مواد و روشها
به منظور کاهش شوري و قلیائیت خاکهاي ایستگاه تحقیقات کشاورزي دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریـز بـا اسـتفاده از    

بـا چهـار   وفورتوئینیا بونژه اي، آزمایشـی آتریپلکس لنتی فورمیس، کانسیزسه گونه ي گیاهی شورپسند، به نام هایسـالسـوالاین
برخـی ویژگـی هـاي    . ، و براي هر تیمار سه تکرار ، در قالب طرح کامل تصادفی انجام شد)سه گونه ي شورپسند و شاهد(تیمار 

.آورده شده است) 1(شیمیایی خاك مزبور در جدول 

)شاهدخاك(برخی خصوصیات شیمیایی خاك قبل از کاشت گونه ها- 1جدول 

عدد بذر در 30- 25سپس داخل هر گلدان . اك با همان وزن مخصوص ظاهري طبیعی داخل گلدان ها ریخته شدخ
در صورت خروج زه آب از کف گلدانها، دوباره داخل گلدانها برگردانده . سانتی متري و به فواصل مشخص کشت شد5/1عمق 

انها در گلخانه ي پژوهشی دانشکده کشاورزي دانشگاه آزاد گلد.می شد تا از خارج شدن امالح در اثر آبشویی جلوگیري گردد
درصد قرار ) 30الی 20(درجه سانتی گراد، با حداقل رطوبت 25تا 20واحد تبریز، در برابر روشنایی طبیعی با میانگین دماي 

تبادلی خاك داده شده و پس از رسیدن گیاهان به مرحله گلدهی، برداشت شده و هدایت الکتریکی خاك ،درصد سدیم 
. ،ظرفیت تبادل کاتیونی ، نسبت جذب سدیم، سدیم قابل تبادل ، سدیم محلول خاك ، اسیدیته خاك، در آزمایشگاه تعیین شد

.انجام شدSPSS-17آماري –آنالیز هاي آماري با استفاده از نرم افزار 

نتایج 
از گلدانها جوانه نزد لذا در این قسمت نتایج تاثیر این از بین سه گونه مورد مطالعه گونه فورتوئینیابونژه اي در هیچکدام 

نتایج تجزیه واریانس خصوصیات شیمیایی خاك گلدانها بعد از برداشت گونه . گونه بر خواص شیمیایی خاك آورده نشده است
هدایت طبق این جدول اثر تیمارهاي آزمایشی در  سطح احتمال یک درصد بر روي. نشان داده شده است2ها در جدول 

الکتریکی، اسیدیته خاك، سدیم محلول، نسبت جذب سدیم، سدیم قابل تبادل و در سطح احتمال پنج درصد بر روي درصد 
.سدیم تبادلی  معنی دار می باشد و بر روي ظرفیت تبادل کاتیونی خاك تاثیر معنی داري ندارد

سدیم قابل 
تبادل

(meq/100gr)

م سدی
محلول

(meq/lit)

نسبت جذب 
سدیم

(meq/lit)

ظرفیت تبادل کاتیونی
(meq/100gr)

اسیدیته 
pH

درصد سدیم 
(%)تبادلی

هدایت 
الکتریکی

)dS/m( بافت

29/7 33/178 8/33 4667/27 30/8 93/26 85/27
سیلت رسی 

لومی
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هاها بعد از برداشت گونهي واریانس خصوصیات شیمیایی خاك گلداننتایج تجزیه- 2جدول

میانگین مربعات

منابع تغییر درجه آزادي

ظرفیت تبادل 
کاتیونی

(meq/100gr)

نسبت جذب سدیم
(meq/lit)

درصد سدیم 
(%)تبادلی 

اسیدیته 
خاك

هدایت 
الکتریکی

)dS/m(

ns101/0 **185/36 *654/10 **051/0 **672/52
2 بین تیمارها

308/0 667/0 296/1 002/0 335/2
6 اشتباه ازمایشی

033/2 741/2 472/4 547/0 119/6
Cv(%)

اختالف معنی دار در سطح احتمال یک درصد**
اختالف معنی دار در سطح احتمال پنج درصد*

nsاختالف معنی داري وجود ندارد

را به طور معنی داري کاهش داده است )EC(ي سالسوال اینکانسیز هدایت الکتریکی خاك گونه-1با توجه به شکل 
-ي آتریپلکس با وجود این که هدایت الکتریکی خاك را کاهش داده است اما این کاهش از نظر آماري معنی دار نمیولی گونه

.باشد
, )درصد58/27(دسی زیمنس بر متر 16/20به 85/27ي سـالسـوالاینکانسیز هدایت الکتریکی خاك را از گونه
.تقلیل داده اند) درصد41/3(دسی زیمنس بر متر 9/26به 85/27نتی فورمیس از آتریپلکس ل

توان نتیجه باشد، لذا میي غلظت کل امالح محلول در خاك میاز آن جایی که هدایت الکتریکی خاك بیان کننده
ي دیگر نسیز در مقایسـه با گونهیسـالسـوالاینکاتوانند امالح محلول خاك را جذب نمایند ولی گونهگرفت که هر دو گونه می

ها، جـذب ي کاهش هـدایت الکتریکی خاك تحت کشت گونهعلت عمده. توانایی بیشتري در جذب امالح محلول خاك دارد
).1382میرمحمدي میبدي و همکاران، (هاي هـوایی است ها و اندامي آن در ریشـهي گیاه و ذخیرهعناصر به وسیله
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هاي گیاهی بر میزان هدایت الکتریکی خاكین تاثیر گونهمقایسه میانگ- 1شکل

بین دو گونه از نظر تاثیر بر اسیدیته خاك از نظر آماري اختالف معنی داري وجود دارد وهردو -2با توجه به شکل 
ك را از ي خاگونه آتریپلکس لنتی فورمیس اسـیدیته.را به طور معنـی داري کاهـش داده اند)pH(گونه اسیدیته ي خاك

عامل اصلی افزایش . ، تقلیل داده)درصد84/1(1467/8به 30/8و سالسوال اینکانسیز از )درصد132/3(040/8به 30/8
-ها، اسیدیتههاي گونههاي سدیم توسط ریشهبنابرین در اثر جذب یون. باشدي خاك، وجود یون سدیم در خاك میاسیدیته

).2007راویندران و همکاران، (ی داري کاهش یافته است یخاك تحت کشت هر دو گونه به طور معن

هاي گیاهی بر میزان اسیدیته خاكمقایسه میانگین تاثیر گونه-2شکل  

را به طور معنی داري کاهش داده )ESP(گونه سالسوال اینکانسیز درصد سـدیم تبادلی خاك - 3با توجه به شکل 
میس با وجود اینکه درصد سدیم تبادلی خاك را کاهش داده است اما این کاهش از نظر ي آتریپلکس لنتی فوراست ولی گونه

.باشدآماري معنی دار نمی
و آتریپلکس لنتی فورمیس از ) درصد36/13(یعنی بیشترین 33/23به 93/26به طوري که سـالسـوالاینکانسیز از 

سدیم قابل تبادل خاك در . ش درصد سدیم تبادلی خاك دارندتاثیر را در کاه) درصد093/3(یعنی کمترین 10/26به 93/26
مکانیسم جذب سدیم قابل تبادل . شود و گیاه نیز قادر به جذب مستقیم آن از خاك نیستاثر آبشویی از خاك شسته نمی

در نتیجه کربن توسط ریشه طی فرآیند تنفس و انحالل کربنات کلسیم طبیعی موجود در خاك واکسیدتوسط گیاه، تولید دي
).2007قدیر و همکاران، (آزاد سازي کلسیم و جانشینی کلسیم به جاي سدیم قابل تبادل است 
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هاي گیاهی بر میزان درصد سدیم تبادلی خاكمقایسه میانگین تاثیر گونه- 3شکل 

.اده اندرا به طور معنی داري کاهش د)SAR(هر دو گونه نسـبت جذب سـدیم خاك -4با توجه به شکل 
ي آتریپلکس لنتی فورمیس و گونه) درصد14/18(66/27به 80/33ي سـالسـوالاینکانسیز بیشترین یعنی ازگونه

.اثر را در کاهش نسـبت جذب سـدیم خاك دارند) درصد42/17(91/27به 80/33کمترین یعنی از 
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سدیمهاي گیاهی بر میزان نسبت جذب مقایسه میانگین تاثیر گونه-4شکل  

نتیجه گیري

اي توانایی جوانه زنی را نداشت که نشان می دهد این گونه تحمل ي فورتوئینیا بونژهي کشت شده گونهاز سه گونه
ي سالسوال اینکانسیز و آتریپلکس لنتی فورمیس توانایی جوانه زنی و شوري و سدیمی خاك مورد آزمایش را ندارد ولی دو گونه

به دلیل ایجاد اختالل در روند عادي متابولیسـم )NaCl(هاي باالي کلرید سـدیم غلظت. را دارندسدیمی -رشد در خاك شور 
گونه سالسوال اینکانسیز باعث کاهش معنی دار هدایت . دانه رسـتها، باعثکاهش درصد جوانه زنی بذرهاي هر دو گونه گردید

سدیم محلول و سدیم قابل تبادل خاك شد و گونه الکتریکی، اسیدیته، درصد سدیم تبادلی، نسبت جذب سدیم ، غلظت 
لذا .آتریپلکس تاثیر معنی داري بر روي هدایت الکتریکی، درصد سدیم تبادلی، ظرفیت تبادل کاتیونی، سدیم قابل تبادل نداشت

آتریپلکس با گونه. باشدي دیگر میي خوبی نسبت به دو گونهگونه سالسوال اینکانسیز، براي اصالح خاك مورد مطالعه گزینه
هایی تواند چنین خاكباشد اما توانایی جذب امالح خاك را نداشته و نمیوجود اینکه قادر به رشد در خاك شور و سدیمی می

ي توان نتیجه گرفت گونهي سالسوال اینکانسیز در مقایسه با گونه آتریپلکس لنتی فورمیس میبا توجه به گونه.را اصالح نماید
هاي سدیمی یز توانایی بیشتري در استخراج و ذخیره سازي یون سدیم دارد، به عبارت دیگر براي اصالح خاكسالسوال اینکانس

ي ي سالسوال اینکانسیز در مقایسه با گونههمچنین گونه.ي دیگر داردو شور و سدیمی این گونه قابلیت بیشتري نسبت به  گونه
شتر کاهش داده است، به عبارتی اگر خاك فقط مشکل شوري داشته آتریپلکس لنتی فورمیس هدایت الکتریکی خاك را بی

تواند تاثیر زیادي در اصالح آن داشته باشد که از دالیل این امر زیادي ارتفاع ساقه و باشد استفاده از گونه سالسوال اینکانسیز می
ي آتریپلکس لنتی گونه. صر شده استي عناباشد که باعث افزایش عملکرد ذخیرهي خشک بیشتر در این گونه میتولید ماده

.ي دیگر توانایی کمتري در کاهش شوري و سدیم خاك داردفورمیس نسبت به گونه
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