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 چکیده

، فیزیکی خاك هايویژگی بر ايقابل مالحظه تأثیرند نتواکه می دارنداز این جهت اهمیت  خاك شیمیایی هايویژگی

 آباستفاده از شیمیایی خاك در شرایط  هايویژگی. به منظور بهبود باشندداشته  گیاهان رشد و ریزجاندارانفعالیت 

 اب طرح پایه بلوك، در قالب فاکتوریل صورتبه یک خاك لوم رسی براي مزرعه ، آزمایشیمختلفهاي شوريبا  آبیاري

 02/0( جاذبي سوپرکنندهاصالحتیمارهاي  به اضافه )زیمنس بر متردسی 15و  10، 5، 79/0( آب چهار سطح شوري

بعد از آبیاري و سپري  .انجام گردید کنندهاصالحفاقد  و کیلوگرم بر متر مربع) 5/1( کمپوستورمی ،کیلوگرم بر مترمربع)

مقادیر گیري شدند. اندازه ها در سه تکرارکرت pHهدایت الکتریکی، کربن آلی و  قابلیت ،شدن سه ماه از اعمال شرایط فوق

و  99/1، 24/4ترتیب برابربه کنندهفاقد اصالح کرت براي pHو  (درصد) ، کربن آلیزیمنس بر متر)(دسی کتریکیهدایت ال

، 18/4 ي حاوي سوپرجاذب برابرهاو براي کرت 05/8و  17/2، 68/3با  کمپوست برابري حاوي ورمیها، براي کرت84/7

و  داده را افزایش pH داري کربن آلی وکمپوست به طور معناورمینشان داد که  طور کلیبه نتایج بودند. 97/7و  98/1

و هدایت الکتریکی خاك را کاهش  افزایش داريمعنا طوربهرا  pH ،جاذبسوپر است. هالکتریکی خاك را کاهش داد هدایت

 الکتریکی و هدایتبا افزایش شوري آب آبیاري، همچنین  .اما اثر معناداري بر مقدار کربن آلی خاك نداشته است است داده

کاهش  دلیلبه  کمپوستورمیبه طور کلی . یافتکاهش  pHاما  افزایش داريمعنابه طور  در خاك ماندگاري کربن آلی

عملکرد بهتري سوپرجاذب  در مقایسه باو افزایش کربن آلی خاك آب  هدایت الکتریکی خاك در سطوح شوري زیاددار معنا

  نشان داد.را 

  

  pH، هدایت الکتریکی، کیفیت آب آبیاريکربن آلی، ، کنندهاصالحکلیدي:  هايواژه
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Abstract 

Soil chemical properties are important because they may have significant effect on the soil physical 

properties, activity of microorganisms and plant growth. For improving soil chemical properties under 

different levels of irrigation water salinity, a field experiment on clay loam soil was done as factorial with 

basic block design in four levels of irrigation water salinity (0.79, 5, 10, 15 dS m-1) and treatments of super 

absorbent (0.02 Kg m-2), vermicompost (1.5 Kg m-2) and without amendment. After irrigation and passing 

three months, soil electrical conductivity (EC), organic carbon content and pH were measured in three 

replications. Electrical conductivities (dS m-1), organic carbon (%) and pH for the without amendment plots 

were 4.24, 1.99 and 7.84, for the plots treatment by vermicompost were 3.68, 2.17 and 8.05, and for the plots 

treatment by super absorbent were 4.18, 1.98, and 7.97, respectively. The results showed the organic carbon 

and pH were significantly increased and soil EC was significantly decreased by treatment. The super absorbent 

increased the pH and decreased the EC significantly, but it had no significant effect on soil organic carbon. 

Soil electrical conductivity and organic carbon retention were significantly increased and soil pH was 

decreased by increasing water salinity. Overall, vermicompost showed better performance than super 

absorbent, because it decreased soil salinity in high water salinity and increased soil organic carbon. 
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  مقدمه

جز مهمترین شیمیایی خاك  هايویژگی

 ربمستقیم  تأثیرکه عالوه بر  باشندي خاك میهاویژگی

 رتأثیك فیزیکی خا هايویژگیبر  ،ریزجاندارانفعالیت 

 یرتأثکامال تحت نیز چشمگیري داشته و عملکرد گیاه را 

تجزیه و  رسد،می به نظر اینگونه. دندهمی قرار خود

ایی از توان بخشی بتواندشیمیایی خاك  هايویژگیتحلیل 

 مین مواد غذایی مورد نیاز گیاه را آشکار کندتأ درخاك 

 از قبیلشیمیایی خاك  هايویژگیبرخی  ).1990 فوس(

ی هستند هایویژگیجز  pHکربن آلی، هدایت الکتریکی، 

که در اکثر مطالعات آب و خاك مورد بررسی قرار 

این بهبود  مطالعاتهدف خیلی از  حتیو اند گرفته

ز نیبه منظور افزایش قدرت حاصلخیزي خاك  هايویژگی

و شاخص براي  . کربن آلی مهمترین گزینهبوده است

 شودمحسوب میخیزي خاك کیفیت و تقویت حاصل

خاك به این دلیل است  pHاهمیت تعیین ). 1997 روس(

ان خاك و متعاقب آن بر میزقدرت حاللیت محلول  برکه 

 (براديگذارد می جذب مواد غذایی توسط گیاهان تأثیر

مورد بررسی از این جهت  خاك هدایت الکتریکی). 1990

انرژي بایستی که با افزایش آن گیاه  گیردمیقرار 

 (بائودر و براكبیشتري براي جذب آب مصرف کند 

شیمایی خاك را تحت  هايویژگیعوامل مختلفی ). 2001

ید اضافه کردن انواع دهند که شامی خود قرار تأثیر

آب آبیاري از جمله عوامل بسیار و کیفیت  کنندهاصالح
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و  بسوپرجاذثر در این خصوص باشند. مؤ

ر که د باشندمی هاییکنندهاصالحجمله  از کمپوستورمی

کشاورزان  پژوهشگران وبسیاري از هاي اخیر توجه دهه

الزم به ذکر است که . اندرا به خود معطوف ساخته

(المرشدي  سوپرجاذب تأثیرمطالعات زیادي در مورد 

، 2010، باي و همکاران 2011، یانتر یاگمور 2012

بادي آکمپوست (احمد) و ورمی1999 برندسما و همکاران

، 1386دامغانی و همکاران ، مهدوي1390و همکاران 

فیزیکی خاك  هايویژگیروي  )2003 ماتوس و آروندا

آنها روي  تأثیردر مورد که حالیدر، صورت گرفته

ت ورمطالعات به نسبت کمتري صشیمیایی  هايویژگی

  .گرفته است

) با بررسی اثر نوعی 2000ماریناري و همکاران (

که افزودن آن  داشتندکمپوست روي کیفیت خاك اظهار 

  pHبه خاك مستقیما بر فاکتورهاي کیفی خاك از جمله 

) بیان نمودند 2008آزرمی و همکاران ( گذارد.می تأثیر

و کربن آلی خاك  pHموجب بهبود  کمپوستورمیکه 

 ، بهه استمنفی داشت اثرریکی هدایت الکت برشده اما 

 ،کمپوستبا افزایش سطوح مصرفی ورمی که طوري

احمدآبادي و  .ه استخاك افزایش یافت هدایت الکتریکی

اظهار داشتند که اضافه اي ) در مطالعه1390همکاران (

و افزایش  pHموجب کاهش  کمپوستورمیکردن 

است.  شدهدار کربن آلی و هدایت الکتریکی خاك معنا

 کمپوستورمی) با بررسی اثر 2012محمود و ابراهیم (

شیمیایی به این نتیجه رسیدند که با  هايویژگی بر

کاهش و کربن  pH کمپوستورمیافزایش سطح مصرف 

 کمپوستورمیرسد به نظر می یابد.می آلی خاك افزایش

یاد ز ویژه جدا از بهبود وضعیت کربن آلی، به دلیل سطح

دي براي فعالیت زیا مناسبي هاذراتش مکان

عناصر و مواد غذایی مهیا  جذب و ذخیره ،ریزجانداران

رد مناسب مو آلی کنندهاصالحتا بتواند به عنوان یک  کند

  ).2003 (آتیه و همکارانن قرار بگیرد توجه محققا

ها کنندهاصالحدیگر از اي گونهها سوپرجاذب

باشند که بیشتر به منظور افزایش نگهداشت رطوبت می

به خاك به خصوص در مناطق خشک و نیمه خشک 

این نوع  ).1393 حقیقی و همکاران( شوندمی اضافه

 که قدرت باشندمی ساختمانی یونیداراي ، هاکنندهاصالح

 دراجی و همکاران( دارندآب و امالح  زیادي در جذب

 دنکنمی خاك کمک شایانی ) و به حفظ کربن آلی در1389

 .)2005 رانجوهان و همکا ،2005(جئوبال و همکاران 

 دنتوانمی هاسوپرجاذبقابل تبادل در اي و اسیدهها یون

ي هاو بازي بودن، فعالیت میکرب اسیدي هايویژگی

خود قرار  تأثیرخاك و مواد غذایی مورد استفاده را تحت 

 به هاویژگیاین  تغییراتدر ها با این حال اثرات آن، دهند

نیز وابسته خواهد جاذب اضافه شده به خاك نوع سوپر

   ).2010 ژانگ و همکاران(بود 

ورودي  هايکیفیت آبطور که بیان گردید همان

در تغییر مؤثر عوامل  جزنیز آب آبیاري  به ویژهبه خاك 

با توجه به امکانات  .دباشمی شیمیایی خاك هايویژگی

شرایط اقتصادي، بهبود کیفیت آب در موجود و 

اما وجود منابع  باشدعملی نمی ي با وسعت زیادهاکشت

آب با شوري زیاد در کنار منابع آب با کیفیت خوب و 

تواند راهکاري جهت ها میهاي تلفیق آناستفاده از روش

، با این وجود افزایش سطح زیر کشت گیاهان باشد.

گرم و خشک و مرطوب  بارندگی بسیار ناچیز در مناطق

ب موجکشت  زمین در بازه زمانی بین فصول مؤثر نشدن

ایجاد گردیان رطوبتی زیاد بین عمق و سطح خاك شده 

 و به پیرو ي باالیی خاكهادر الیه که تغییرات زیاد امالح

. خاك را به همراه خواهد داشت هايویژگیآن تغییر دیگر 

 با اجراي آخرین آبیاري سبب شد که وجود این شریط

هاي مختلف آب و شوري هاکنندهاثر اصالح ،فصل کشت

هاي شیمیایی خاك در ابتداي برخی از ویژگی برآبیاري 

با  حاضر پژوهش ،بنابراین .شودفصل کشت بررسی 

و  کمپوستورمیو  جاذببررسی اثرات سوپرهدف 

ي آنها در سطوح مختلف شوري آب آبیاري روي مقایسه

  .انجام گردید، کربن آلی و هدایت الکتریکی خاك pHمقدار 
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  هامواد و روش

ي تحقیقاتی از مزرعهاي قطعهدر  مطالعهاین 

با مختصات طول  ي کشاورزي دانشگاه زابلدانشکده

 30 جغرافیایی دقیقه و عرض 31درجه و  61جغرافیایی 

ارتفاع منطقه از سطح  درجه اجرا گردیده است. 55دقیقه و 

ساله،  20بر اساس آمار بلند مدت متر بوده که  483دریا 

متوسط  گرم و خشک با آب و هواي بیابانیداراي 

متر و متوسط درجه حرارت میلی 99بارندگی ساالنه 

براي تعیین  باشد.می سلسیوسي درجه 7/21ساالنه 

متري یسانت 50-0هایی از عمق خاك نمونه هايویژگی

برخی از  . سپسبه صورت مرکب برداشته شد

فیزیکی و شیمیایی آن با استفاده از  هايویژگی

 1و در جدول ي خاك تعیین هاي مرسوم تجزیهروش

ارائه شده  2نتایج تجزیه آب نیز در جدول  .آورده شد

 است.

  

  .فیزیکی و شیمیایی خاك مورد مطالعه هايویژگی برخی-1جدول

  بافت خاك
  )%اندازه ذرات خاك (

pH  ) 1هدایت الکتریکی-dS m(  
نسبت سدیم 

  )-قابل جذب (

کربن آلی 

  رس  سیلت  شن  (درصد)

  28/2  35/3  94/1  1/8  6/29  4/39  31  لومی رسی
  

  

  .منطقهشیمیایی آب  هايویژگیبرخی -2جدول

  )meq L-1منیزیم (  )meq L-1سدیم (  )meq L-1کلسیم (  )-نسبت سدیم قابل جذب dS m(  pH  )-1هدایت الکتریکی (

79/0  85/7  58/2  00/3  78/5  00/4  

آزمایش به صورت فاکتوریل در چهار سطح 

شوري آب منطقه شوري آب آبیاري حاوي سدیم کلرید (

 تیماردسی زیمنس بر متر) با  15و  10، 5، )79/0(

در  یککمپوست، هر جاذب و ورمیي سوپرکنندهاصالح

(توکلی  02/0یک سطح معمول مصرفی به ترتیب به میزان 

-) کیلو1390 (اصغري و همکاران 5/1) و 2011 کواریم

فاقد متر مربع) به همراه تیمار  1( گرم در هر کرت

سطوح  انجام گردید (ارزش اقتصادي کنندهاصالح

ه با توجه ب با یکدیگر برابرند). کنندهاصالحمصرفی دو 

 هاي مختلف خاكگیاهان به شوري متفاوتهاي مقاومت

 ريشومتوسط  تا متفاوتهاي و وجود منابع آب با کیفیت

قائدي و همکاران، در منطقه (زیمنس بر متر دسی 15

در این پژوهش سعی شد تا دامنه وسیعی از  ،)1395

  .گیردمورد بررسی قرار شوري 

 در این تحقیق، هکمپوست مورد استفادورمی

 از فعالیت کرم توسط شرکت ورمی صنعت ایرانیان،

روي کود دامی حاصل گردیده   Eisenia foetidaخاکی

هدایت الکتریکی محلول آبی ، 8آن برابر  pHاست. میزان 

 53/3 ) کمپوست به آب مقطرورمی 10:1 در نسبت( آن

باشد. می درصد 25و کربن آلی آن  دسی زیمنس بر متر

تولید شده تحت  A200با توجه به این که سوپرجاذب نوع 

 با انواع لیسانس پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

هاي یونی برابري خارجی از لحاظ خواص جذبی محلول

کند، از این نوع سوپرجاذب در پژوهش، استفاده می

مورد استفاده، کوپلیمري  A200گردید. پلیمر سوپرجاذب 

 pHپتاسیم آکریالت است، که -از جنس آکریلیک اسید

 و ظرفیت عملی جذب آب مقطر آن 6-7محلول آبی آن 

باشد (کبیري ازاي هر گرم از این ماده میگرم آب به  220

  ).1385و ظهوریان مهر 
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 10آبیاري با عمق  عملیاتدر انتهاي فصل کشت، 

به  بر اساس عمق آبیاري در اراضی مجاور، مترسانتی

از  در این مدت کهحالیدر .ها انجام شددرون کرت

 ي آزمایش زهکشی آزاد صورت گرفته و بارندگیقطعه

 هايویژگیبراي تعیین . در محل اتفاق نیفتاد مؤثر

هایی بعد از سه ماه از انجام اعمال شیمایی خاك، نمونه

 برداشته سه تکرار در متريسانتی 30-0فوق از عمق 

هاي عصاره pHو  مقادیر هدایت الکتریکیشد. سپس 

متر و  pH و متر ECبه وسیله ترتیب به هااشباع نمونه

 در خاك به روش اکسیداسیون سردهاي نمونهکربن آلی 

به  .)2008 (کارتر و گرگوریخ گردیدآزمایشگاه تعیین 

 SPSSنتایج مطالعه از نرم افزار  آماري يمنظور تجزیه

اي دانکن ها با آزمون چند دامنهو میانگین شداستفاده 

  مورد مقایسه قرار گرفتند.

  نتایج و بحث

در سطوح شوري آب  کنندهاصالحاثر مواد 

 تجزیه 3جدول  آبیاري روي هدایت الکتریکی خاك:

دهد. ي اندازه گیري شده را نشان میهاواریانس پارامتر

 که اثرات اصلی شوددر این جدول مشاهده می

 %95و اثر متقابل آنها در سطح آماري  فاکتورهاي اعمالی

باشد. نتایج مقایسه میانگین اثر مستقل سطوح می دارمعنا

نشان داده شده است.  4در جدول  شوري آب آبیاري

شود که با افزایش شوري مشاهده میمطابق این جدول 

به یابد آب آبیاري، هدایت الکتریکی خاك افزایش می

ی تماماز لحاظ آماري میانگین هدایت الکتریکی  طوري که

  داري دارند.سطوح با یکدیگر اختالف معنا

 
.هاي اندازه گیري شدهتجزیه واریانس پارامتر -3جدول  

تغییراتمنبع   درجه آزادي 
 میانگین مربعات

 کربن آلی pH هدایت الکتریکی 

 0/000ns 0/005ns *0/090 2 بلوك

 *1/220 *0/078 *66/060 3 سطوح شوري

کنندهاصالح  2 1/122* 0/148* 0/130* 

کنندهاصالح ×سطوح شوري  6 1/127* 0/029* 0/007ns 

009/0 24 خطا  002/0  006/0  

(%) ضریب تغییرات  - 860/0  172/0  924/3  

  احتمالداري در این سطح معنا: عدم ns، درصد 5احتمال  دار در سطحمعنا: *

  

  .گیري شده در سطوح مختلف شوريمقایسه میانگین مقادیر اندازه -4جدول

  )m Sd-1هدایت الکتریکی خاك (  pH  کربن آلی (%)  سطح شوري

79/0  1/82c 8/08a 1/55d 

5  1/83c 7/94b 2/33c 

10  1/94b 7/94b 4/67b 

15  2/59a 7/86c 7/58a 

  دارند. داريمعنا تفاوتدرصد  5 احتمال غیرمشابه از نظر آماري در سطحالتین ي با حروف هامیانگین

  

 هاهکننداصالحمقایسه میانگین اثر مستقل نتایج 

نشان  حاصله نتایجبررسی است.  ارائه شده 5در جدول 

 موجب کاهش کنندهاصالحهر دو نوع کاربرد دهد که می

  شده است.هدایت الکتریکی خاك  معنادار
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با سطوح  کنندهاصالحاثرات متقابل  1در شکل 

نشان داده  ب آبیاري روي هدایت الکتریکی خاكشوري آ

با افزایش  شود کهمشاهده میدر این شکل  شده است.

به طور  هدایت الکتریکی ، مقدارشوري آب آبیاري

که حالیدریابد، می افزایش کنندهاصالحدر هر  داريمعنا

 تکمپوسورمیشیب افزایش هدایت الکتریکی در تیمار 

 کنندهفاقد اصالحشده و تیمار  سوپرجاذبکمتر از 

 أثیرتبیشترین شیب افزایش را دارد. بنابراین بیشترین 

فاقد  شوري روي هدایت الکتریکی خاك در کرت

کمپوست بیشترین اثر بوده و تیمار ورمی کنندهاصالح

کاهش هدایت الکتریکی را در بیشترین سطح شوري ایجاد 

 کرده است.

 

.هاکنندهاصالحگیري شده در اندازه خصوصیات مقادیر هايمقایسه میانگین -5جدول  

  کنندهاصالح  )m Sd-1( هدایت الکتریکی خاك  pH  (%) کربن آلی

1/99b 7/84c 4/24a کنندهفاقد اصالح  

1/98b b97/7  4/18b سوپرجاذب  

2/17a 8/05a 3/68c کمپوستورمی  

  دارند. داريمعنا تفاوتدرصد  5 احتمال غیرمشابه از نظر آماري در سطحالتین ي با حروف هامیانگین

  

 
.هدایت الکتریکی خاك برهاي مختلف آب آبیاري در شوري کنندهاصالحاثر نوع  -1شکل   

 داري دارند.معنا تفاوتدرصد  5 احتمال غیرمشابه از نظر آماري در سطحالتین هاي با حروف میانگین

  

 افزایش واسطهبههدایت الکتریکی خاك  افزایش

شوري آب آبیاري بر هیچ کس پوشیده نیست، زیرا مقدار 

 ،با اضافه شدن به خاك ها ساختار یونی دارند کهنمک

افزایش را میزان امالح و مطابق آن هدایت الکتریکی خاك 

) 1389کمالی و همکاران ( این نتیجه در مطالعه .دهندمی

  خورد.نیز به چشم می

خاك در سطح شوري  هدایت الکتریکیافزایش 

 تیمار فاقدنسبت به  کمپوستورمیتیمار  در 79/0

توان به هدایت الکتریکی باالي را می کنندهاصالح

طوري که آزرمی و کمپوست مرتبط دانست، به ورمی

در بررسی ) 2001آتیه و همکاران () و 2008همکاران (

شیمیایی خاك به این  هايویژگیکمپوست روي اثر ورمی

توجه به هدایت الکتریکی  رسیدند که با ي مشتركنتیجه
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هاي با در خاك ،مورد استفاده تکمپوسورمیباالي 

 ستکمپوورمیافزایش سطوح  باپایین،  هدایت الکتریکی

ش با افزایاما  .یابدمی به خاك هدایت الکتریکی آن افزایش

میزان  )،1مطابق شکل ( به ویژه در سطوح زیاد، شوري

ت به نسب کمپوستورمیدر تیمار الکتریکی خاك  هدایت

 گیري را نشانچشمکاهش  کنندهتیمار فاقد اصالح

محمود و ابراهیم  مطالعه در اينتیجه چنین .دهدمی

. ایشان در بررسی اثر شودمی نیز مشاهده) 2012(

ا ب نمونه خاکیشیمایی  هايویژگیروي  کمپوستورمی

به این نتیجه زیمنس بر متر دسی 82/25 زیاد شوري

کمپوست به خاك و اضافه نمودن ورمیرسیدند که با 

 کاهشمیزان هدایت الکتریکی خاك  ،آنافزایش سطوح 

ور حضتوان به یکی از دالیل عمده این اتفاق را می یابد.می

زیم منیهاي چند ظرفیتی مثل مقادیر زیاد برخی از کاتیون

(ژیاوو و  مرتبط دانست کمپوستکلسیم در ورمی و

هاي چند . زیرا حضور این کاتیون)2016همکاران، 

 ظرفیتیتک هاها با کاتیوند رقابت آنظرفیتی و وجو

جذب روي سطوح ذرات خاك موجب افزایش نیروي  براي

شود دافعه سدیم ورودي آب آبیاري شده و باعث می

تر خاك دفع هاي پایینبه الیه ،بخشی از سدیم ورودي

را در مورد مطالعه شوند که در نهایت شوري کمتر الیه 

  پی خواهد داشت.

) با اعمال سوپرجاذب به 2010(باي و همکاران 

زیمنس بر متر به این دسی 03/0خاك با شوري اولیه 

 ،اذبه رسیدند افزایش سطوح مصرفی سوپرجنتیج

ایشان اظهار  گردد.موجب افزایش شوري خاك می

ها موجب شده داشتند یونی بودن ساختمان سوپرجاذب

یونی، تبادالت یونی  هايتا با قرار گرفتن در محیط

خاك تغییر گرفته و هدایت الکتریکی محلول آب صورت

سوپرجاذب  مشهود استنیز  1همانطور که در شکل کند. 

 79/0هدایت الکتریکی خاك در شوري  داريمعنابه طور 

ر را افزایش داده است. اما در باالترین دسی زیمنس بر مت

موجب  بسوپرجاذح شوري این گونه نیست و سط

 در این راستاشده است  خاك کاهش هدایت الکتریکی

کاهش هدایت  اظهار داشتند) 1388دراجی و همکاران (

 الکتریکی خاك با افزودن پلیمر به این دلیل است که پلیمر

ژیکی را هاي فیزیولوتواند مقدار زیادي آب و محلولمی

جود این مقدار آب زیاد در جذب و در خود نگهدارد؛ و

هد داد هدایت الکتریکی خاك را کاهش خوا عمالً ،خاك

 ).1987وانگ و بوگر  ،1384 (رمضانی هرندي و همکاران

 کمپوستجاذب نسبت به ورمیدلیل کاهش عملکرد سوپر

توان در مطالعه می خاك را هدایت الکتریکیدر کاهش 

، ایشان به این نتیجه یافت) 1385کبیري و ظهوریان مهر (

با  ،هابسوپرجاذختار یونی رسیدند که با توجه به سا

، عمال قدرت با امالح زیادهاي گیري آنها در محیطقرار

بنابراین عملکرد  ،خواهد شد ترکمها آن و امالح جذب آب

و جذب  آنها در بهبود وضعیت هدایت الکتریکی خاك

حضور در صورتی که  یابد.می کاهش از آب خاك حامال

و وجود کمپوست در ورمیهاي چندظرفیتی کاتیون

انتقال  ،هاي تک ظرفیتیبا کاتیون هاآن نیروي دافعه

تر خاك را در پی داشته هاي پایینتر سدیم به الیهسریع

گیر هدایت الکتریکی خاك را در تواند کاهش چشمکه می

همراه داشته باشد. همچنین مقایسه با سوپرجاذب به

 کمپوستورمیتر در ساختمان وجود خلل و فرج درشت

تواند نیز می در شروع آبیاري نسبت به سوپرجاذب

  عاملی در تسریع فرآیند انتقال امالح آب آبیاري باشد. 

در سطوح شوري آب  کنندهاصالحاثر مواد 

دهد که نشان می 3جدول  آبیاري روي کربن آلی خاك:

 %95اثرات اصلی فاکتورهاي اعمالی در سطح آماري 

دار نشد. مقایسه معنا، اما اثر متقابل آنها شددار معنا

ن روي کربمیانگین اثر مستقل سطوح شوري آب آبیاري 

نتایج نشان نشان داده شده است.  4در جدول آلی خاك، 

ماندگاري کربن که با افزایش شوري آب آبیاري،  دهندمی

از لحاظ آماري میانگین  اما .یابدمی آلی در خاك افزایش

) با 5و  79/0( د در سطوح شوري پایینکربن آلی موجو

سطوح اختالف  نداشته و بقیه داريمعنایکدیگر اختالف 

  یکدیگر دارند.  با داريمعنا



 1396/ سال  1 شماره 27 نشریه دانش آب و خاك / جلد                                                                   افراسیابو  باقري                         234

 

کننده روي مقادیر میانگین کربن اثر مستقل اصالح

است. نتایج نشان  آورده شده 5آلی خاك در جدول 

کمپوست دهد که مقادیر کربن آلی در تیمار ورمیمی

ه کنندفاقد اصالح و تیمارکننده فاقد اصالح بیشتر از

از لحاظ آماري همچنین . باشدمی سوپرجاذببیشتر از 

و  ندهکنفاقد اصالح کمپوست با تیمارهايورمی تیماربین 

که در حالی ،وجود دارد داريمعناسوپرجاذب اختالف 

اختالف  سوپرجاذبو کننده فاقد اصالح بین تیمار

  داري وجود ندارد.معنا

 با سطوح شوري کنندهاصالحاثر متقابل  2 شکل

 نشانرا  بر درصد کربن آلی موجود در خاك آب آبیاري

شود که در تمامی می دهد. مطابق این شکل مشاهدهمی

بیشترین مقدار کربن آلی  کمپوستورمی ،سطوح شوري

دسی زیمنس بر متر 79/0به جز شوري  سوپرجاذبو 

 د، اما از لحاظ آماري تیمارربن آلی را دارکمترین مقدار ک

در تمامی سطوح شوري  سوپرجاذب باکننده فاقد اصالح

 با تیمار اماشته ندا داريمعنابا یکدیگر اختالف 

دسی زیمنس  5و  79/0در سطح شوري  کمپوستورمی

اختالف تیمار  عالوهبه .دي داردارمعنااختالف بر متر 

ي سطوح شوري در همه، سوپرجاذببا  کمپوستورمی

. باشدمی دارمعنادسی زیمنس بر متر  15به جز سطح 

 هر تیماردر مقایسه درون گروهی در همچنین 

و  79/0مقادیر کربن آلی در سطوح شوري  ،کنندهاصالح

 يدارمعنااختالف با یکدیگر دسی زیمنس بر متر  10و  5

دسی زیمنس بر متر با بقیه سطوح  15، اما سطح ندارند

  دارد. داريمعناشوري اختالف 

 

 
 .ي آلی خاكدرصد ماده برهاي مختلف آب آبیاري در شوري کنندهاصالحاثر نوع  -2شکل 

  دارند. داريمعنا تفاوتدرصد  5 احتمال غیرمشابه از نظر آماري در سطحالتین هاي با حروف میانگین

  

) در بررسی سرعت 1388ران (شیرانی و همکا

مواد آلی در سطوح مختلف شوري به این نتیجه  تجزیه

سرعت  ،خاك هدایت الکتریکیرسیدند که با افزایش 

یابد. بنابراین ماندگاري کربن می تجزیه مواد آلی کاهش

این نتیجه در  .خواهد شدهاي زیاد بیشتر آلی در شوري

 ) نیز به چشم2012مطالعه اندراسک و همکاران (

ري شوافزایش  خورد، ایشان به این نتیجه رسیدند که،می

و یا سرعت مصرف آن توسط  کربن آلیسرعت تجزیه 

کاهش سرعت تجزیه دهد. می کاهش خاك را ریزجانداران

مک ن علت مرتبط دانست که،به این توان می رامواد آلی 
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 ي خاكهافعالیت میکروبداشته،  میکروبیخاصیت ضد 

کند. می را کاهش داده و سرعت تجزیه ماده آلی را کم

) اظهار 1385همانطور که کبیري و ظهوریان مهر (

خاصیت یونی داشته و خاصیت  سوپرجاذبداشتند، 

جذب آب و امالح زیادي دارد. بنابراین بخشی از امالح 

افزوده شده به خاك را جذب کرده و متعاقبا امالح کمتري 

ها در مجاورت مواد آلی قرار میگیرد تاسرعت تجزیه آن

را کاهش دهند بنابراین سرعت تجزیه در تیمار حاوي 

دسی  79/0شوري  اما در یابد.می افزایش سوپرجاذب

مقدار هدایت الکتریکی خاك افزایش یافته  بر متر زیمنس

بنابراین ماندگاري کربن آلی در این سطح شوري نسبت 

و  لی افزایش خواهد یافت که کنندهتیمار فاقد اصالحبه 

  ) نیز به همین نتیجه رسیده بودند.2013همکاران (

بیشتر بودن میزان کربن آلی خاك در تیمار  

نسبت به دو تیمار دیگر، به این دلیل است  کمپوستورمی

در ترکیبات خود درصد کربن زیادي  کنندهاصالحکه این 

کربن آلی خاك  داشته بنابراین با افزودن آن به خاك عمالً

در همین مورد ). 2008 یابد (آزرمی و همکارانمی افزایش

 مطالعات دیگري نیز انجام شده است که بیان از افزایش

 زبراسبه خاك دارد ( کمپوستورمیکربن آلی با افزودن 

، 1390و همکاران  احمدآبادي ،1999و همکاران 

  ). 2008 پارداساراتی و همکاران

در سطوح شوري آب  کنندهاصالحاثر مواد 

دهد که اثرات نشان می 3جدول  خاك: pHآبیاري روي 

اصلی فاکتورهاي اعمالی و اثر متقابل آنها در سطح 

باشد. مقایسه اثر مستقل سطوح می دارمعنا %95آماري 

 4در جدول  pHروي میانگین مقادیر  شوري آب آبیاري

ك خا pHد که با افزایش شوري آب آبیاري، دهنشان می

به جز شوري در تمامی سطوح  همچنین یابد.کاهش می

 داريمعنادسی زیمنس بر متر اختالف  10با  5سطوح 

   شود.می مشاهده

 pHکننده روي مقادیر میانگین اثر مستقل اصالح

 pHدهد که مقادیر آمده است. نتایج نشان می 5در جدول 

و تیمار  سوپرجاذبکمپوست بیشتر از در تیمار ورمی

ه بگردید.  کنندهتیمار فاقد اصالحبیشتر از  سوپرجاذب

با یکدیگر اختالف ها کنندهطوري که تمامی اصالح

  .داشتندداري معنا

با سطوح شوري آب  کنندهاصالحاثرات متقابل 

شده است.  ارائه 3 در شکل خاك، pHروي  آبیاري

در  کمپوستورمیدهد تیمار می نشان pHمقادیر  مقایسه

فاقد  و تیمار pHتمامی سطوح شوري بیشترین مقدار 

دسی زیمنس بر متر  79/0به جز در سطح کننده اصالح

. به طوري که در سطوح باشدمی را دارا pHکمترین مقدار 

کمپوست به در تیمار ورمی pHمقادیر  شوري مشابه

هر  در. باشدمیکننده فاقد اصالح داري بیشتر ازمعناطور 

ده کننفاقد اصالح کمپوست، سوپرجاذب وسه تیمار ورمی

داري کاهش معنابه طور  pHبا افزایش شوري مقدار 

که سوپرجاذب کمترین شیب کاهشی اي یابد، به گونهمی

 بیشترین تغییرات را با افزایشکننده تیمار فاقد اصالحو 

 ،دهد. همچنین در سطوح شوري زیادمی شوري نشان

 pHدر تغییر  کمپوستورمیعملکرد سوپرجاذب و 

شوري کم عملکرد  یکسان بود اما در سطوح

  در این امر متفاوت بود.ها کنندهاصالح
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 خاك pH برهاي مختلف آب آبیاري در شوري کنندهاصالحاثر نوع  -3شکل 

  داري دارند.معنا تفاوتدرصد  5 احتمال غیرمشابه از نظر آماري در سطحالتین ي با حروف هامیانگین

  

ي اوحدي با افزایش شوري در مطالعه pHکاهش 

شود. ایشان در ) نیز مشاهده می2007و گودرزي (

به این نتیجه رسیدند که  pHي شوري و بررسی رابطه

ي معکوس دارند، به این دو پارامتر با یکدیگر رابطه

آن  pHخاك، میزان  هدایت الکتریکیطوري که با افزایش 

) نیز بیان کردند 2010یابد. ژانگ و همکاران (کاهش می

 هايکه در انواع پلیمر اضافه شده به خاك استفاده از آب

دهد. دلیل بیشتر خاك را کاهش می pHبا کیفیت پایین 

ي کمپوست نسبت به بقیهدر تیمار ورمی pHبودن مقادیر 

شوري به جز سطح  تیمارها در سطوح شوري یکسان

به این دلیل هست که با افزایش ی زیمنس بر متر دس 79/0

اي خاك کم شده هشوري فعل و انفعاالت میکروب

) و در نتیجه اسیدتیه زیاد 1389 (شیرانی و همکاران

خاك را  pHکمپوست مورد استفاده در این تحقیق ورمی

  دهد.افزایش می

  

  کلی گیرينتیجه

کمپوست در ساختار شیمیایی از آنجایی که ورمی

دار کربن آلی معناخود کربن زیادي دارد موجب افزایش 

خاك  pHمیزان  کنندهاصالح. همچنین این شودمیخاك 

افزایش و هدایت الکتریکی خاك را  داريمعنارا بصورت 

کمپوست . سوپرجاذب نیز مشابه ورمیه استکاهش داد

 pHاما با اثري کمتر موجب کاهش هدایت الکتریکی و 

میزان کربن آلی در تیمار  با این حال،خاك شد. 

گردید. در بررسی کننده فاقد اصالح سوپرجاذب کمتر از

اثر شوري آب آبیاري این نتایج بدست آمد که با افزایش 

کتریکی خاك در هر میزان شوري آب آبیاري، هدایت ال

فاقد  کمپوست و سوپرجاذب وسه تیمار ورمی

اقد تیمار فافزایش یافت، اما شدت افزایش در کننده اصالح

بیشتر از تیمار سوپرجاذب و تیمار  کنندهاصالح

که  کمپوست گردیدسوپرجاذب بیشتر از تیمار ورمی

حضور دلیل آن به ساختار یونی سوپرجاذب و 

اثر  .کمپوست مرتبط شدورمیتی در هاي چندظرفیکاتیون

 هاي مختلف نشاندر شوري pHروي  کنندهاصالح مواد

 pHافزایش شوري،  با ،کنندهکه در هر تیمار اصالح داد

یمار تکه بیشترین شیب کاهشی در به طوري کاهش یافت

و کمترین شیب کاهشی در تیمار  کنندهفاقد اصالح

سوپرجاذب مشاهده شد. اثر سطوح شوري روي کربن 
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هر چه سطح شوري گر این نتیجه بود که بیانآلی خاك 

. شودمی بیشتر شود، کربن آلی بیشتري در خاك دیده

با افزایش شوري آب خاك در واقع میزان ماندگاري کربن 

توان ینتایج م یابد. با توجه به همهمی افزایش

اي با قدرت اصالحی و کمپوست را مادهورمی

  حاصلخیزي بیشتر نسبت به سوپرجاذب معرفی کرد. 
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