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چکیده:
زمینه و هدف :شوري و سديمي شدن خاک يکي از مهمترين فرآيندهاي مخرب خاک بهويژه در مناطق خشک و نيمهخشک ميباشد.
خاکهاي سديمي با تخريب ساختمان خاک ،کاهش نفوذپذيري و سرعت حرکت آب در خاک ،افزايش رواناب سطحي ،پايين آمدن کاربري
اراضي ،کمشدن تهويه و در نهايت کاهش عملکرد محصوالت زراعي مواجه ميباشد .در زمينه اصالح و بهسازي خاکهاي شور و سديمي،
تحقيقات زيادي مبتني بر اعمال روشهاي فيزيکي ،شيميايي و بيولوژيکي صورت گرفته است که اعمال روش تلفيقي ،مؤثرترين شيوه در
اصالح و بهسازي چنين خاکهاست .در اين پژوهش تأثير دو اصالحگر آلي پرمرغ و هومات پتاسيم همراه با آبشويي در بهبود برخي خواص
فيزيکي و شيميايي خاکهاي شور و سديمي مورد بررسي قرار گرفته است.
روش پژوهش :بهمنظور انجام تحقيق ،آزمايشي بهصورت فاکتوريل در قالب طرح کامالً تصادفي در  16تيمار با  3تکرار انجام شد.
فاکتور اول نوع ماده اصالحي (پرمرغ و هومات پتاسيم) ،فاکتور دوم مقدار ماده اصالحي ( 0/75و  %1/5وزني) و فاکتور سوم سطوح آبشويي
(بدون آبشويي 90 ،45 ،و  135روز انکوباسيون) بود .بعد از نمونهبرداري از عمق صفر تا  30سانتيمتري و اندازهگيري ويژگيهاي فيزيکي و
شيميايي نمونه خاکها ،مواد اصالحگر با خاک مخلوط و با رساندن رطوبت به حد  0/7-0/8ظرفيت مزرعهاي ( ،)FCداخل ستونهاي خاک
اضافه شد .نمونهها با فواصل زماني  1/5ماه در سه نوبت به ميزان يک حجم منفذي آبشويي شد .در هر مرحله آبشويي ،ويژگيهاي اسيديته
خاک ( ،)pHقابليت هدايت الکتريکي ( )ECو نسبت جذب سديم ( )SARدر زهآب و ويژگيهاي  ، SAR ،EC ،pHظرفيت تبادل کاتيوني
( ،)CECدرصد سديم تبادلي ( ،)ESPپايداري خاکدانههاي مرطوب ( ،)WASکربن آلي ( )OCو هدايت هيدروليکي اشباع ( )Ksدر ستون-
هاي خاک اندازهگيري شد .تجزيههاي آماري و مقايسه ميانگينها با آزمون  LSDو از طريق بهکارگيري نرمافزار SPSS17و رسم نمودارها
با نرمافزار  EXCELصورت گرفت.
يافتهها :نتايج نشان داد که هومات پتاسيم ،موجب کاهش  pHخاک و افزايش  pHزهآب شده است .با افزايش درصد وزني اصالحگر و
دور آبشويي ،اين اثر بيشتر بود .همچنين هومات پتاسيم موجب کاهش  ECeخاک شد و اين تأثير با افزايش دور آبشويي بيشتر بود .نتايج
بيانگر آن بود که هر چه مقدار ماده اصالحگر بيشتر باشد ،ميزان  SARزهآب بيشتر است .با افزايش دور آبشويي ،ميزان  SARخاک ،در هر
دو اصالحگر هومات پتاسيم و پرمرغ کاهش يافت .سطح  %1/5مقدار ماده آلي تأثير بيشتري بر کاهش  SARنسبت به سطح  %0/75در هر
دو اصالحگر داشت .با افزايش سطح آبشويي CEC ،خاک کاهش يافت .پرمرغ  %1/5داراي بيشترين ميزان )31/2 cmolc.kg-1( CEC
بود .با افزايش مقدار اصالحگر ميزان  CECخاک افزايش يافت .همچنين با افزايش سطوح آبشويي و مقدار پرمرغ ،مقدار  ESPخاک کاهش
يافت .با افزايش سطح آبشويي در اصالحگر هومات پتاسيم %OC ،خاک کاهش يافت .پايداري خاکدانههاي مرطوب خاک با افزايش مقدار
ماده اصالحگر پرمرغ ،افزايش يافت .در واقع بيشترين مقدار  WASدر تيمار پرمرغ  10( %1/5درصد) بود .هومات پتاسيم در مقدار بيشتر
( 1/5درصد وزني) موجب کاهش  Ksگرديد .با افزايش سطوح آبشويي از دور دوم آبشويي به بعد Ks ،کاهش يافت.
نتايج :بهطور کلي ميتوان نتي جه گرفت که اضافه کردن اصالحگرها ،موجب افزايش  pHو  SARدر زهآب و کاهش ( pHاز  8/24به
( EC ،)7/39از  17/07به  )dS.m-1 0/8و ( SARاز  19/34به  )(cmolc.l-1)0.5 11/1در خاک گرديد .آبشويي ،موجب افزايش  pHو EC
در زهآب و کاهش  ESP ،CECدر خاک و کاهش  KSبا افزايش سطوح آبشويي از دور دوم آبشويي به بعد گرديد .اصالحگر هومات
پتاسيم ،موجب کاهش  Ks ،OCو پر مرغ موجب افزايش  CECو  WASو کاهش  ESPخاک گرديد .در کل اصالحگر پرمرغ (با درصد
وزني  )0/75همراه با آبشويي براي اصالح خاکهاي شور و سديمي پيشنهاد ميگردد.
کلمات کلیدي :پرمرغ ،زهآب ،ويژگيهاي فيزيکي و شيميايي خاک ،هومات پتاسيم
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از آلودگي زيست محيطي بهويژه آبهاي زيرزميني ،بهتر

مقدمه
شوري و سديمي شدن خاک يکي از مهمترين

است از آهک بومي خاک استفاده گردد

( Li and Keren,

فرآيندهاي مخرب خاک بهويژه در مناطق خشک و

)2009؛ اما از آنجائي که انحالل آهک بومي خاک کم

نيمهخشک ميباشد .در اين مناطق تبخير و تعرق بيش از

است ،با اضافه نمودن مواد آلي ( )Li and Keren, 2009و

مقدار بارندگي بوده ،به همين دليل نمکهاي محلول در

ماده اسيد زا مثل اسيدسولفوريک ()Sadiq et al., 2007

خاک انباشته شده و باعث افزايش شوري و کاهش

به اين خاکها ،ميتوان به فرايند آزادسازي کلسيم در اين

باروري خاک ميگردد .همچنين وجود سديم زياد در

خاکها کمک کرد .کربن دياکسيد آزاده شده از تجزيه

خاک ،موجب پراکنش ذرات و تخريب خاک شده و

مواد آلي ،در خاک حل شده و توليد اسيدکربنيک کرده و

فرسايش را تشديد ميکند (.)Tirandaz et al., 2019

اسيد آزاد شده موجب انحالل آهک موجود در خاک شده،

سديم تبادلي موجود در خاکهاي سديمي ،ويژگيهاي

در نتيجه يونهاي کلسيم جايگزين يونهاي سديم مي-

فيزيکي و شيميايي اين خاکها و نيز پتانسيل کشاورزي را

گردد ( .)Amer and Hashem, 2018در تحقيقي امامي و

کاهش ميدهد .خاکهاي سديمي با تخريب ساختمان

همکاران بهبود ظرفيت نگهداشت رطوبت خاک و کاهش

خاک ،کاهش نفوذپذيري و سرعت حرکت آب در خاک،

تبخير در اثر مصرف اصالحگرها (کمپوست زباله شهري و

افزايش رواناب سطحي ،پايين آمدن کاربري اراضي ،کم-

سوپرجاذب) را گزارش نمودند

(.)Emami et al., 2012

شدن تهويه و در نهايت کاهش عملکرد محصوالت زراعي

کاربرد گچ ،اسيد سولفوريک و گوگرد موجب کاهش

مواجه هست ( .)Gharaibeh et al., 2010تحقيقات نشان

نسبت جذب سديم و هدايت الکتريکي در خاکهاي شور

داده است که با افزايش شوري خاک ،جذب و انتقال

و سديمي ميگردد ( .)Motlag et al., 2010در مطالعهاي،

بسياري از عناصر از جمله عناصر کممصرف در گياه

نوري و همکاران از ترکيب اصالحگرهاي آلي و معدني

کاسته ميشود (.)Frouhar, 1999

براي اصالح خاکهاي شور و سديمي استفاده نمودند و

در ايران خاکهاي شور و سديمي ،وسعتي حدود 15

نتيجه گرفتند که اثرات اين دو نوع اصالحگر ،تکميل

تا  26ميليون هکتار ،به عبارتي  10تا  15درصد مساحت

کننده يکديگر بوده و کاربرد همزمان آنها نه تنها

(Mostafazadeh-

ويژگيهاي نامطلوب شيميايي خاکهاي شور و سديمي را

 .)Fard et al., 2007در زمينه اصالح و بهسازي خاکهاي

بهبود ميدهد ،بلکه افزايش کيفيت حاصلخيزي اين

شور و سديمي تحقيقات و تجارب زيادي مبتني بر اعمال

خاکها را نيز رقم ميزند .عالوه بر اين ،اصالح خاکهاي

روشهاي فيزيکي ،شيميايي و بيولوژيکي وجود دارد که

شور و سديمي از طريق آبشويي نيز توسط برخي محققين

اعمال روش تلفيقي ،مؤثرترين شيوه در اصالح و بهسازي

Akhtar et al., 2003; Ammari et al.,

کشور را به خود اختصاص داده است

انجام شده است (
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چنين خاکهايي بوده است .در واقع هرگونه روشي که

 .)2008بايد توجه داشت که در هنگام آبشويي به دليل

بتواند يون کلسيم محلول را براي جايگزيني با يون سديم

انبساط رسها و پراکنده شدن ذرات رس ،نفوذپذيري

قابل تبادل در خاک فراهم آورد ،يقيناً ميتواند در اصالح

کاهش يافته و ساختمان خاک تخريب ميشود .اين عمل

;Akram et al., 2006

نهتنها باعث کاهش راندمان آبشويي و افزايش زمان کار و

 .)Prapagar et al., 2011استفاده از آبشويي و منابع

هزينه ميگردد ،بلکه بعد از آبشويي نيز محيط مناسبي

شيميايي کلسيمدار ،روشهاي قديمي و رايج اصالح

براي رشد ريشه گياه فراهم نميکند .در روش آبشويي،

خاکهاي شور و سديمي است ()Clark et al., 2007؛ اما

بهکارگيري همزمان آب مناسب براي آبشويي نمکها،

بهعلت هزينه باالي کودهاي شيميايي ،همچنين جلوگيري

افزودن مواد اصالحکننده داراي يون کلسيم (سولفات-

اين نوع خاکها مؤثر واقع شود (

خاکهای شور و سدیمی 15 /

بررسی آزمایشگاهی تأثیر اصالح گرهای آلی بر فرایند آبشویی

کلسيم يا کلريدکلسيم) براي جايگزيني با يون سديم

اينکه براي اصالح خاکهاي شور و سديمي از انواع

تبادلي نيز ضرورت دارد .استفاده از بهسازهاي آلي و

اصالحگرها معموأل به تنهايي و بدون آبشويي استفاده

معدني بهعنوان راهکار اساسي براي تسريع آبشويي و

شده ،در اين پژوهش عالوه بر ارزيابي اثر دو نوع اصالح-

Tirandaz et al.,

گر آلي ،از آبشويي هم استفاده شده است .هدف از اين

اصالح اين خاکها به شمار ميرود (
.)2019

پژوهش بررسي تأثير دو اصالحگر آلي پرمرغ و هومات

هومات پتاسيم نمكي پتاسيمي از اسيد هيوميك است.
اسيد هيوميك از منابع مختلف مانند خاك ،هوموس ،پيت،
ليگنيت و ذغال سنگ استخراج ميشود

( Sebahattin and

پتاسيم همراه با آبشويي در بهبود برخي خواص فيزيکي و
شيميايي خاکهاي شور و سديمي ميباشد.
مواد و روشها

فعاليتهاي بيولوژيکي ،واکنشهاي شيميايي و اصالح

مرکز تحقيقات کشاورزي بيلوردي واقع در طول

فيزيکي خاک فراهم مينمايد .هومات پتاسيم واکنشهاي

جغرافيايي  46˚ ,35' Eتا  46˚ ,40' Eو عرض ,08' N

شيميايي براي کاتيونهاي تبادلي را تحريک ميکند،

˚ 35تا  35˚ ,12 ' Nو ارتفاع متوسط  1550متر از سطح

ظرفيت بافري خاک را افزايش داده ،عناصر سمي را از

دريا ،نمونهبرداري گرديد .خاک غالب اين منطقه شور و

خاک ميزدايد و انتقال عناصر غذايي مفيد به خاک را

سديمي ميباشد .نمونهبرداري از عمق صفر تا  30سانتي-

تسريع ميکند ( .)Shujrah et al., 2010اضافه کردن مواد

متري انجام شد .سپس نمونهها جهت انجام آزمايشات

اصالحي همچون هومات پتاسيم منجر به افزايش معنيدار

فيزيکي و شيميايي قبيل از اعمال تيمارها به آزمايشگاه

در  MWDو پايداري خاکدانهها در خاکهاي اسيدي و

منتقل شد .اسيديته خاک (،)Richardes, 1954( )pH

قليايي ميشود ( )Imbufe et al., 2005پرمرغ بهآساني از

قابليت هدايت الکتريکي ( ،)Richardes, 1954( )ECماده

طريق مرغداريها و کشتارگاهها قابل دسترس و مادهاي

آلي ( ،)Walkely and Black, 1934( )OCدرصد سديم

بسيار ارزان ميباشد .متأسفانه مقادير قابل توجهي از اين

تبادلي ( ،)Richardes, 1954( )ESPنسبت جذب سديم

محصول با سوزاندن يا دفن کردن از بين ميرود .پرمرغ

( ،)SARظرفيت تبادل کاتيوني ( ،)CECکربنات کلسيم

حاوي بيشتر عناصر غذايي و كراتين ميباشد كه ميتواند

معادل ( )CCEبه دليل مشکالت ناشي از حضور کربنات-

گزينه مناسبي براي اصالح خاك هم از نظر شيميايي و هم

هاي کلسيم و منيزيم در خاک با يکي از روشهاي

از نظر فيزيكي باشد ( .)Sloan et al., 2003مصرف

مخصوص خاکهاي آهکي (

Polemio and Rhoades,

پيوسته پرمرغ در دراز مدت نه تنها به طرق مختلف بر

 )1977و کلسيم و منيزيم تبادلي به دليل حل شدن

رشد و عملكرد گياهان تأثير مثبت دارد ،بلكه باعث حفظ

کربناتها در استات آمونيوم از تفاضل  CECو سديم و

سطح ماده آلي خاک ،تنوع زيستي و فعاليت ميکروبي الزم

پتاسيم تبادلي به دست آمد (

Dufey and Delvauy,

براي ادامه چرخه عناصر غذايي در خاک ميگردد و

 ،)1989کالس بافت خاک ،وزن مخصوص ظاهري ( )ρbو

Schoenau,

درصد رطوبت ظرفيت مزرعهاي اندازهگيري شد .سپس

 .)2006در پژوهشي ايمان پرست و همکران نتيجه گرفتند

نمونههاي خاک پس از هوا خشک شدن از الک شماره 3

که مصرف هومات پتاسيم و کراتين در خاکهاي شور و

(با منافذي به قطر  6/35ميليمتر) عبور داده شد و در

سديمي ،بهعلت توليد کربن دياکسيد در اثر تجزيه مواد

ستونهاي خاک به ترتيبي که در شکل  1توضيح داده شده

pH

است ،آماده گرديد و مواد اصالحگر به ترتيبي که در طرح

تخلخل خاک را به حد مطلوبي ميرساند (

آلي و توليد اسيدهاي آلي در خاک ،موجب کاهش

خاک ميگردد )Imanparast et al., 2011( .با توجه به

آزمايشي مشخص شده است ،با خاک ستونها مخلوط گرديد.

سال يازدهم /شماره  /2زمستان 1400

 .)Necdet, 2005هومات پتاسيم شرايط مناسبي را براي

بهمنظور تهيه خاک مورد نياز جهت اصالح ،از اراضي
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جهت آمادهسازي ستونهاي خاک ،از لولههاي پوليکا

دور آزمايشهاي آبشويي خارج شد (الزم به توضيح است

به قطر  9سانتيمتر و ارتفاع  45سانتيمتر استفاده گرديد.

ستون اول (در سه تکرار) بدون آبشويي بوده و بهعنوان

در انتهاي ستونها ،توريهاي ضدزنگ جهت نگهداري

شاهد به مدت  4/5ماه با رطوبت معادل  0/7-0/8 FCو

خاک و در عين حال تسهيل خروج هوا و زهکشي تعبيه

درجه حرارت  25±5 ˚Cنگهداري شد) .بعد از گذشت 45

شد و يک اليه سنگريزه به ارتفاع  2سانتيمتر (با قطر

روز از زمان آبشويي نوبت اول و  90روز از زمان

متوسط  0/5سانتيمتر) داخل ستونها ريخته شد .مواد

انکوباسيون ،آبشويي نوبت دوم باز هم به ميزان يک حجم

اصالحکننده با مقادير مورد نظر بهطور کامل با خاک

منفذي و طبق شرايط نوبت اول آبشويي ،انجام شد .در

مخلوط شده و با افزودن آب به حد  0/7-0/8 FCرسانده

اين مرحله ستون سوم (در سه تکرار) يعني  12ستون

شد .سپس در داخل ستون خاک به ارتفاع  30سانتيمتر

خاک از دور آزمايشهاي آبشويي خارج شد و  12ستون

بهطور يکنواخت ريخته شد .سپس ستونهاي خاک به

براي آبشويي نوبت سوم باقي ماند .بعد از گذشت  90روز

مدت  1/5ماه در درجه حرارت  ،25±5 ˚Cبا نور کافي

از زمان آبشويي نوبت اول و  135روز از زمان

جهت فعاليت ميکروارگانيسمها قرار داده شد و رطوبت

انکوباسيون ،آبشويي نوبت سوم نيز انجام گرفت .در

SAR=1/035

مجموع سه نوبت آبشويي در فواصل زماني  1/5ماه اعمال

بود به رطوبت حدود  0/7-0/8 FCرسانده شد .کنترل

گرديد .همچنين در فواصل بين آبياري ( 45روز) براي

رطوبت ستونها در طول آزمايش به روش وزني صورت

جلوگيري از تبخير آب از سطح خاک ،دهانه ستونهاي

گرفت .پس از گذشت  45روز ،براي نزديک شدن به

خاک با نايلون پوشانده شد .در پايان ،خاک ستونها بعد از

شرايط طبيعي ،نمونهها تحت آزمايشهاي آبشويي به

رسيدن رطوبت خاک در حد  FCبه آرامي خارج شد.

آنها با آبي که داراي  EC=0/35 ds m-1و
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روش متناوب با دور  1/5ماه به ميزان يک حجم منفذي

جهت اندازهگيري پايداري خاکدانههاي مرطوب ،ابتدا

قرار گرفت .قبل از شروع آبشويي ،ستونهاي خاک از

نمونه از خاک نزديک سطح لولهها (عمق  0تا  10سانتي-

کف با قرار گرفتن درون سطل آب به مدت  24ساعت

متري) تهيه گرديد و پايداري خاکدانههاي مرطوب

اشباع شده و بالفاصله پس از خروج از سطل بر روي

( )WASبه روش ) Kemper and Rosenau (1986براي

قيفهاي جمعآوري زهآب روي چهارپايه قرار گرفت.

محاسبه هدايت هيدروليکي اشباع ( )Ksبه روش بار ثابت

براي جمعآوري زهآب خروجي از ستونها ،در پايين

( )Darcy, 1856ابتدا حجم زهآب خروجي از زير ستونها

قيفها استوانه مدرج قرار داده شد .حجم آب معادل هر

در مدت زمان معين در طول آزمايش اندازهگيري شد و

پروليوم خاک بر اساس رابطهي (حجم ستون × تخلخل

دبي جريان از رسم نمودار تجمعي حجم زهآب خروجي

= )P.Vبه دست آمد .براي شروع آبشويي ،بار آبي به

در زمانهاي مختلف به دست آمد که شيب منحني فوق

ارتفاع  5سانتيمتر (حدود  320سيسي) جهت اندازه-

برابر با دبي جريان بود .شدت جريان با استفاده از رابطه 1

گيري هدايت هيدروليکي به روش بار ثابت ،در طول

و هدايت هيدروليکي اشباع با استفاده از رابطه  2محاسبه

آزمايش روي استونهها نگه داشته شد .پس از عبور محلول

گرديد.

خاک از استوانه خاک حدود يک برابر حجم منافذ خاک

()1

( )1 P.Vآبشويي به اتمام رسيد .زهآب خروجي از زير

()2

Q
A

=q

Z+b
Z

qs = -Ks

ستون از لحظه شروع تا تخليه کامل جهت اندازهگيري

در اين رابطه : 𝐾s ،هدايت هيدروليکي اشباع بر حسب

خواص شيميايي  EC ،pHو  SARجمعآوري شد .پس از

سانتيمتر بر ثانيه :z ،طول ستون خاک بر حسب سانتيمتر

اتمام اولين نوبت آبشويي ،ستون دوم (در سه تکرار) از

و  bارتفاع ثابت آب بر حسب سانتيمتر ميباشد.
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شکل  .1عوامل  SAR ،pHو  ECنيز در زهآب به روشهاي استاندارد اندازهگيري شد .آزمايش بهصورت فاکتوريل

در قالب طرح کامالً تصادفي با  16تيمار در سه تکرار
انجام شد .فاکتور اول شامل نوع ماده اصالحي (هومات

برخي از ويژگيهاي فيزيکي و شيميايي خاک مورد

پتاسيم و پرمرغ) و فاکتور دوم شامل مقدار ماده اصالحي

مطالعه در جدول  1و برخي از ويژگيهاي پرمرغ و

( 0/75و  1/5درصد وزني) و فاکتور سوم شامل چهار

هومات پتاسيم در جداول  2و  3ارائه گرديده است .نتايج

سطح ستون آبشويي (بدون آبشويي 90 ،45 ،و  135روز

تجزيه واريانس اثرات اصلي و متقابل تيمارهاي مختلف بر

انکوباسيون) بود .تجزيههاي آماري و مقايسه ميانگينها با

روي شاخصهاي اندازهگيري شده در خاک و زهآب بعد

آزمون  LSDو از طريق بهکارگيري نرمافزار SPSS17و

از اعمال سطوح مختلف آبشويي در جداول  4و  5ارائه

رسم نمودارها با نرمافزار  EXCELصورت گرفت.

شده است.
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نتايج و بحث
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جدول  .1برخي ويژگيهاي فيزيکي و شيميايي نمونه خاک مورد آزمايش
عمق

درصد

درصد

درصد

کالس

)(cm

شن

رس

سيلت

بافتي

30-0

24

34

42

ρb
)(g cm-3

تخلخل

ӨFC
)(%

Ks
)(cm.hr-1

WAS
)(%

pH

CCE
)(%

OC
)(%

EC
)(dS m-1

1/25

0/41

16

0/31

3/67

21/88 7/7

0/87

16/47

لوم رسي

ادامه جدول  .1برخي ويژگيهاي فيزيکي و شيميايي نمونه خاک مورد آزمايش
SAR
(mmolc.l-1) 0.5

ESP
)(%

CEC
cmolc.kg-1

Ex.Na+
cmolc.kg-1

Na+
mmolc.lit-1

Mg2+
mmolc.lit-1

Ca2+
mmolc.lit-1

Ex.K+
cmolc.kg-1

K+
mmolc.lit-1

22/22

24/93

16/47

6/2

120/3

22/87

35/73

0/83

1/07

جدول  .2برخي ويژگيهاي شيميايي اصالحگر آلي پرمرغ
پروتئين ()%

چربي ()%

80

فيبر ( )%کلسيم ( )%فسفر ( )%نمک ( )%منيزيم ( )%سولفور ( )%پتاسيم ( )%سديم ( )%کلريد ( )%رطوبت ()%

1/5

6/5

0/35

0/25

1

0/2

1/4

0/3

0/4

6

0/6

جدول  .3برخي ويژگيهاي شيميايي اصالحگر آلي هومات پتاسيم
هيوميک اسيد ()%

فولويک اسيد ()%

ازت (اوره)()%

پتاسيم (K 2O)%

60

15

10

10

جدول  .4تجزيه واريانس اثر تيمارهاي مختلف بر شاخصهاي اندازهگيري شده پس از مراحل مختلف آبشويي در خاک
منابع تغيير

ميانگين مربعات

درجه
آزادي

pH

نوع ماده اصالحي

1

**2/071

مقدار ماده اصالحي

1

0/006ns

ستون آبشويي

2

**12/919** 11/0822** 0/035** 127/815** 125/709** 58/492** 520/437** 0/239

1

** 0/046

0/146ns

3/630ns

0/001ns

2/785** 0/001ns 0/005ns

*65/745

نوع ماده اصالحي×ستون آبشويي

2

** 0/13

**13/541

0/29 ns

**6/807

**2/785** 0/001ns 2/785

0/066ns

مقدار ماده اصالحي×ستون آبشويي

2

**0/029

0/094ns

1/345ns

*0/723

**0/027ns 0/003** 1/169

0/279ns

3

** 1/663 ns 0/064

2/921ns

**0/901

0/051ns 0/003** 0/008ns

0/034ns

0/003

0/698

2/524

0/16

0/225

0/001

0/046

1/781

0/7

14/107

5/457

2/598

3/032

2/826

3/139

16/058

نوع ماده اصالحي×مقدار ماده
اصالحي
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نوع ماده اصالحي×مقدار ماده
اصالحي×ستون آبشويي
اشتباه آزمايشي
ضريب تغييرات (درصد)

32

EC

CEC

ESP

SAR

OC

WAS

Ks

**1287/255** 95/711** 0/713** 11/098** 3/429** 215/307** 89/08
0/001ns

**110/05

 ** ،* ،nsبه ترتيب غير معنيدار و معنيدار در سطح احتمال  5و  1درصد ميباشد.

**2/646

**42/676** 0/044** 9/720

**46/308
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جدول  .5تجزيه واريانس اثر تيمارهاي مختلف بر شاخصهاي اندازهگيري شده پس از مراحل مختلف آبشويي در زه آب
منابع تغيير

ميانگين مربعات

درجه
آزادي

pH

EC

SAR

نوع ماده اصالحي

1

**0/922

*1/385

**1/818

مقدار ماده اصالحي

1

**

0/221

ns

**

ستون آبشويي

2

**

0/132

نوع ماده اصالحي×مقدار ماده اصالحي

1

0/032ns

نوع ماده اصالحي×ستون آبشويي

2

ns

0/018

مقدار ماده اصالحي×ستون آبشويي

2

ns

0/006

نوع ماده اصالحي×مقدار ماده اصالحي×ستون آبشويي

2

ns

0/006

اشتباه آزمايشي

24

ضريب تغييرات (درصد)

**

0/635

300/941

**

3/472

**
ns

**

9/96

0/471

1/ 732

**

3/654

190/014

0/159ns
**

0/908

ns

0/272

ns

0/047

0/009

0/256

0/142

1/157

11/439

2/416

 ** ،* ،nsبه ترتيب غير معنيدار و معنيدار در سطح احتمال  5و  1درصد ميباشد.

نتايج اسيديته در زهآب و خاک

بر اساس نتايج جدول تجزيه واريانس (جدول  ،)5اثر

براي تجزيه ماده آلي و اثر آن بر روي بهبود خاک و
افزايش pHزهآب ،کمتر بوده است.

اصلي نوع ماده آلي ،اثر اصلي مقدار ماده آلي ،اثر اصلي

LSD 5%= 0.07994

ستون آبشويي بر روي اسيديته ( )pHزهآب در سطح
احتمال  1درصد معنيدار بود .نتايج مقايسه ميانگين (شکل
 )2نشان داد که بيشترين  pHزهآب در دور دوم آبشويي و
کمترين مقدار آن در دور اول آبشويي بود که نشان دهنده
تأثير سطوح باالي آبشويي بر ميزان بيش از يک حجم
منفذي بر افزايش اسيديته زهآب ميباشد .شکل  3و  4نيز

دور سوم آبشویی دور دوم آبشویی دور اول آبشویی

شکل  .2مقايسه ميانگين اثر اصلي ستون آبشويي بر  pHزه آب

نشان داد تيمار پر مرغ  %1/5کمترين  pHزهآب را دارا

LSD 5%= 0.07994

8.2

کاهش يافته است.

8

اما ماده اصالحي هومات پتاسيم نسبت به پرمرغ تأثير
بهمرور زمان و آبشويي ،يونهاي پتاسيم موجود در ماده

7.8

هومات پتاسیم

پر مرغ

شکل  .3اثر اصلي نوع ماده اصالحي بر  pHزه آب

 8/09به  8/3افزايش يافته است .از بين دو ماده اصالحي،
تأثير هومات پتاسيم به علت وجود يونهاي پتاسيم بر اين
مورد ،بيشتر بوده است .با افزايش ميزان مواد آلي pH ،زه-
آب از  8/29به  8/15کاهش يافته است ،به عبارتي با
افزايش درصد وزني ماده آلي ،به نظر ميرسد زمان کافي

 %1/5وزنی

اسیدیته زه آب

ميگردد ،در نتيجه  pHزهآب با افزايش دور آبشويي ،از

LSD 5%= 0.07994

8.4
8.3
8.2
8.1
8
7.9

 %0/75وزنی

شکل  .4اثر اصلي مقدار ماده اصالحي بر  pHزهآب
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اصالحي هومات پتاسيم ،جايگزين يونهاي سديم خاک

8.4

اسیدیته زه آب

ميباشد .به عبارتي با افزايش مقدار ماده آلي pH ،زهآب

بيشتري بر روي افزايش  pHزهآب داشته است .در واقع

اسیدیته زه آب

8.4
8.3
8.2
8.1
8
7.9
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بر اساس نتايج جدول تجزيه واريانس (جدول  ،)4اثر

ذرات خاک چسبيده و بهآساني شسته نميشود .در

اصلي نوع ماده آلي ،اثر اصلي ستون آبشويي ،اثر متقابل

پژوهشي ) Imanparast et al. (2011نتيجه گرفتند که

نوع ماده آلي با مقدار ماده آلي ،اثر متقابل نوع ماده آلي با

مصرف هومات پتاسيم و کراتين در خاکهاي شور و

ستون آبشويي ،اثر متقابل مقدار ماده آلي با ستون آبشويي

سديمي موجب کاهش اسيديته گل اشباع گرديد و يکي از

و اثر سه جانبه نوع ماده آلي ،مقدار ماده آلي و ستون

داليل کاهش  pHخاک ،ممکن است به دليل توليد کربن

آبشويي بر روي اسيديته گل اشباع ( )pHخاک در سطح

دياکسيد در اثر تجزيه مواد آلي در خاک باشد که منجر به

احتمال  1درصد معنيدار بود .نتايج مقايسه ميانگين اثر

توليد اسيدهاي آلي در خاک شده و  pHخاک را کاهش

متقابل سه جانبه نوع ماده اصالحي ،مقدار ماده اصالحي و

داده است .با توجه به اينکه کراتين از اجزاي تشکيل

ستون آبشويي بر روي  pHخاک (شکل  )5نشان داد که

دهندهي پر مرغ ميباشد با نتايج تحقيق حاضر در مورد

بيشترين مقدار  pHخاک ،در تيمار هومات پتاسيم  0/75و

تأثير پرمرغ بر کاهش  pHخاک مطابقت دارد .کاهش

pH

 1/5درصد وزني در دور دوم و سوم آبشويي (به ترتيب

خاک با اضافه کردن پرمرغ و کراتين توسط محققين ديگر

 8/24و  8/19در دور دوم آبشويي و  8/15و  8/18در دور

نيز گزارش شده است (

Shirgir Moghaddam et al.,

سوم آبشويي) و کمترين مقدار آن در تيمار پرمرغ 0/75

.)2013; Imbufe et al., 2004

درصد در دور اول آبشويي ( )pH= 7/39بود که نشان
دهنده تأثير پرمرغ با درصد وزني  0/75بر کاهش

pH

نتايج هدايت الکتريکي در زهآب و خاک

خاک ميباشد .در واقع با افزايش مقدار مواد آلي ،کربن

بر اساس نتايج جدول تجزيه واريانس (جدول  ،)5اثر

دياکسيد حاصل از تجزيه مواد آلي بيشتر شده ،در نتيجه

اصلي نوع ماده آلي در سطح احتمال  5درصد ،اثر اصلي

موجب آزادسازي يونهاي کلسيم خاک و جايگزيني آن با

ستون آبشويي ،اثر متقابل نوع ماده آلي با مقدار با ماده آلي،

يونهاي سديم شده و  pHکاهش يافته است .نتايج نشان

اثر متقابل نوع ماده آلي با ستون آبشويي و اثر سه جانبه

داد که با افزايش سطوح آبشويي pH ،زهآب افزايش مي-

نوع ماده آلي ،مقدار ماده آلي و ستون آبشويي بر روي

يابد .همچنين با افزايش مقدار ماده اصالحي هومات

هدايت الکتريکي ( )ECeزهآب در سطح احتمال  1درصد

پتاسيم pH ،زهآب افزايش يافت .اين امر ممکن است به

معنيدار بود .نتايج مقايسه ميانگين اثر متقابل سه جانبه

دليل شسته شدن هومات پتاسيم با افزايش سطوح آبشويي

نوع ماده اصالحي ،مقدار ماده اصالحي و ستون آبشويي

باشد .در نتيجه کمتر ميتواند خاصيت اسيدي خود را در

بر روي  ECeزهآب (شکل  )6نشان داد که بيشترين مقدار

خاک اعمال کرده و اسيديته خاک را کاهش دهد؛ اما ماده

ECeزهآب ،در تيمار هومات پتاسيم  %1/5در دور اول

اصالحي پرمرغ به دليل خاصيت چسبندگي که دارد به

آبشويي ( )ECe=11/4و کمترين مقدار آن در تيمارهاي
LSD 5%= 0.0913

سال يازدهم /شماره  /2زمستان 1400

پر مرغ %1/5
هومات پتاسیم %0/75
هومات پتاسیم %1/5
دور سوم آبشویی

دور دوم آبشویی

دور اول آبشویی

اسیدیته گل اشباع خاک

پر مرغ %0/75

8.4
8.2
8
7.8
7.6
7.4
7.2
7
6.8

شاهد
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بررسی آزمایشگاهی تأثیر اصالح گرهای آلی بر فرایند آبشویی
LSD 5%= 0.8527

10

هومات پتاسیم %0/75

6
4

هومات پتاسیم %1/5

2

)(dS.m-1

پر مرغ %1/5

8

هدایت الکتریکی زه آب

پر مرغ %0/75

12

0
دور سوم آبشویی

دور اول آبشویی

دور دوم آبشویی

شکل  .6مقايسه ميانگين اثر متقابل سه جانبه نوع ماده اصالحي ،مقدار ماده اصالحي و ستون آبشويي بر  ECeزه آب

ECe

هومات پتاسيم و پر مرغ  0/75و  %1/5در دور سوم

است که اصالحگر هومات پتاسيم موجب کاهش

آبشويي (به ترتيب 0/47و  0/75براي هومات پتاسيم و

خاک شده و اين تأثير با افزايش دور آبشويي بيشتر شده

 1/15و  1/25براي پرمرغ) بود .نتايج نشان دهنده آن بود

است .در تحقيقي حسن

Hassan Tabarshobi et al.

که در همان دور اول آبشويي بسياري از امالح خاک

) (2018گزارش کردند که کربن آلي محلول (عصاره

شسته شده و موجب افزايش مقدار  ECeزهآب شده است.

باگاس نيشکر ،کود مرغي و کود گاوي) در مرحله

نوع و مقدار ماده اصالحي تأثير زيادي بر روي کاهش

انکوباسيون ،موجب افزايش غلظت عناصر محلول EC ،و

 ECeنداشت.

کاهش  pHخاک گرديد ،اما پس از آبشويي EC ،و نسبت

بر اساس نتايج جدول تجزيه واريانس (جدول  ،)4اثر

جذب سديم خاک کاهش يافت .در مطالعهاي ايمان

اصلي نوع ماده آلي ،اثر اصلي ستون آبشويي و اثر متقابل

پرست و همکاران ( )2011نيز نتيجه گرفتند که مصرف

نوع ماده آلي با ستون آبشويي بر روي هدايت الکتريکي

هومات پتاسيم و کراتين در خاکهاي شور و سديمي

عصاره اشباع خاک ( )ECeدر سطح احتمال  1درصد

باعث کاهش شوري ميگردد؛ اما افزايش شوري خاک با

معنيدار بود .نتايج مقايسه ميانگين اثر دو جانبه نوع ماده

مصرف لجن فاضالب و پرمرغ توسط محققين گزارش

اصالحي و ستون آبشويي بر  ECeخاک (شکل  )7نشان

شده است (Shirgir Moghaddam et al., 2013؛ Lakhdar

داد که بيشترين مقدار  ،ECeدر تيمار پرمرغ شاهد (بدون

 .)et al., 2010در تحقيقي ) Imbufe et al. (2004نيز نتيجه

آبشويي) ( )ECe=17/07dS.m-1و کمترين مقدار آن در

گرفتند که استفاده از هومات پتاسيم موجب افزايش

تيمار هومات پتاسيم در دور دوم و سوم آبشويي (به

شوري خاک در قسمتهاي سطح االرضي و کاهش

ترتيب  1/1و  )dS.m-10/8و تيمار پرمرغ در دور سوم

شوري خاک در قسمتهاي تحتاالرضي ميگردد.

آبشويي ( )ECe=1/79dS.m-1ديده شد .نتايج نشانگر آن

هومات پتاسیم

10

0
دور سوم آبشویی دور دوم آبشویی دور اول آبشویی

شاهد

هدایت الکتریکی زه آب )(dS.m-1

LSD 5%= 0.985
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معنيدار بود .مقايسه ميانگين اثر متقابل نوع ماده اصالحي

نتايج نسبت جذب سديم در زهآب و خاک

بر اساس نتايج جدول تجزيه واريانس (جدول  ،)5اثر

و ستون آبشويي (شکل  )10و اثر متقابل مقدار ماده

اصلي نوع ماده آلي ،اثر اصلي مقدار ماده آلي ،اثر اصلي

اصالحي و ستون آبشويي (شکل  )11نشان داد که

ستون آبشويي و اثر متقابل نوع ماده آلي با ستون آبشويي

بيشترين مقدار  SARدر تيمار  %0/75ماده اصالحي پرمرغ

بر روي نسبت جذب سديم ( )SARدر زهآب در سطح

در دور اول آبشويي ( )SAR=19/34و کمترين مقدار آن

احتمال  1درصد معنيدار بود .نتايج مقايسه ميانگين اثر

در تيمارهاي  0/75و  %1/5در دور سوم آبشويي (به

متقابل نوع ماده اصالحي و ستون آبشويي (شکل  )8نشان

ترتيب  11/31و  )11/1بود .نتايج نشان دهنده تأثير سطوح

داد که بيشترين مقدار  SARزهآب در تيمار پرمرغ در دور

باالي آبشويي بر کاهش  SARخاک در هر دو اصالحگر

اول آبشويي ( )SAR=19/35و کمترين مقدار آن در

پرمرغ و هومات پتاسيم است .که به علت تأثير اين مواد بر

تيمارهاي پرمرغ و هومات پتاسيم در دور سوم آبشويي

افزايش کلسيم ،منيزيم و پتاسيم و کاهش سديم ،در نتيجه

(به ترتيب  11/13و  )11/31بود .پرمرغ تأثير بيشتري بر

کاهش  SARميباشد .کاهش  SARخاک با افزودن بقاياي

آبشويي امالح و جايگزين شدن يونهاي سديم گذاشته در

آلي ،هومات پتاسيم و ورميکمپوست توسط محققين

نتيجه ميزان  SARزهآب را افزايش داده است .اين تأثير در

Yan et al., 2001; Heydarzadeh et

گزارش شده است (

دور اول آبشويي بيشتر از دورهاي بعدي آبشويي بوده

 .)al., 2013در مطالعهاي شيرگير مقدم و همکاران

است .همانطور که شکل  9نشان ميدهد سطح %0/75

( )1392نيز نشان دادند که در خاک سنگين بافت،

مقدار ماده آلي تأثير بيشتري بر افزايش  SARزهآب نسبت

تيمارهاي کراتين و پرمرغ اثر کاهنده بر  SARداشت ،اما

به سطح  %1/5داشت.

در خاک سبک بافت ،تأثير معنيداري ايجاد نکرد .در

بر اساس نتايج جدول تجزيه واريانس (جدول  ،)4اثر

مطالعهاي ايمان پرست و همکاران نيز نتيجه گرفتند که

اصلي نوع ماده آلي ،اثر اصلي مقدار ماده آلي ،اثر اصلي

تأثير هومات پتاسيم و کراتين در کاهش  SARچندان

ستون آبشويي ،اثر متقابل نوع ماده آلي با ستون آبشويي و

اختالفي با يکديگر نداشته و بيشترين کاهش در اثر متقابل

اثر متقابل مقدار ماده آلي با ستون آبشويي بر روي نسبت

اين دو تيمار مشاهده

گرديد(Imanparast et al., 2011) .

جذب سديم ( )SARدر خاک در سطح احتمال  1درصد
LSD 5%= 0.449
پر مرغ
هومات پتاسیم

دور سوم آبشویی

دور دوم آبشویی

دور اول آبشویی

نسبت جذب سدیم زه آب

25
20
15
10
5
0

 %1/5وزنی

آب

16
15.5
15
14.5

نسبت جذب سدیم زه
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 %0/75وزنی

شکل  .9اثر اصلي مقدار ماده اصالحي بر  SARزه آب
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بررسی آزمایشگاهی تأثیر اصالح گرهای آلی بر فرایند آبشویی
LSD 5%= 0.5592

هومات پتاسیم

20
15
10

نسبت جذب سدیم خاک

پر مرغ

25

5

شاهد

دور سوم آبشویی دور دوم آبشویی دور اول آبشویی

شکل  .10مقايسه ميانگين اثر متقابل نوع ماده اصالحي و ستون آبشويي بر  SARخاک

LSD 5%= 0.5592

 %1/5وزنی

20
15
10

نسبت جذب سدیم خاک

 %0/75وزنی

25

5
شاهد

دور سوم آبشوییدور دوم آبشویی دور اول آبشویی

شکل  .11مقايسه ميانگين اثر متقابل مقدار ماده اصالحي و ستون آبشويي بر  SARخاک

نتايج ظرفيت تبادل کاتيوني خاک

که کراتين در اثر تجزيه شدن ،کاتيونهاي آزاد توليد کرده

بر اساس نتايج جدول تجزيه واريانس (جدول ،)4

و آنيونهاي خاک را به خود جذب ميکند و ظرفيت

اثر اصلي نوع ماده آلي ،اثر اصلي مقدار ماده آلي ،اثر اصلي

تبادلي خاک را افزايش ميدهد و با توجه به اينکه کراتين

ستون آبشويي بر روي ظرفيت تبادل کاتيوني ()CEC

از اجزاي تشکيل دهندهي پرمرغ ميباشد با نتايج اين

خاک در سطح احتمال  1درصد معنيدار بود .نتايج جدول

تحقيق که نشان دهنده بيشترين ميزان  CECدر تيمار

مقايسه ميانگين اثر اصلي ستون آبشويي (شکل  )12نشان

پرمرغ ميباشد همخواني دارد ).(Imanparast et al., 2011

داد که کمترين مقدار  CECدر دور سوم آبشويي

در تحقيقي شوجراه و همکارن نيز نتيجه گرفتند که با

( )CEC=26/75 cmolc.kg-1و بيشترين مقدار آن در ستون

افزودن هومات پتاسيم به خاک ،مقدار  CECافزايش مي-

شاهد (بدون آبشويي) ( )CEC=31/9 cmolc.kg-1بود .به

يابد(Shujrah et al., 2010) .

شسته شدن ذرات رس و مواد آلي طي فرآيند آبشويي

30

است .همچنين مشاهده گرديد که تيمار پرمرغ  %1/5داراي

28

بيشترين ميزان  CEC=31/2 cmolc.kg-1( CECميباشد.

26

در مطالعهاي ايمان پرست و همکاران نتيجه گرفتند
افزايش هومات پتاسيم به خاک باعث افزايش ظرفيت
تبادل کاتيوني خاک ميگردد .آنها همچنين نتيجه گرفتند

دور سوم

دور دوم

آبشویی

آبشویی

ظرفیت تبادل کاتیونی
)(mmolc.lit-1

يکي از داليل تأثير آبشويي بر کاهش  ،CECبه علت

LSD 5%= 1.3244

دور اول شاهد (بدون
آبشویی

آبشویی)

شکل  .12مقايسه ميانگين اثر اصلي ستون آبشويي بر  CECخاک
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عبارتي با افزايش سطح آبشويي CEC ،کاهش يافته است.
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اصالحي و ستون آبشويي (شکل  )15نشان داد که
LSD 5%= 1.3244

32

بيشترين مقدار  ESPدر تيمار پرمرغ  %1/5در ستون شاهد

30

(بدون آبشويي) ( )ESP=%18و تيمارهاي پرمرغ و

28

هومات پتاسيم  0/75و  %1/5در دور اول آبشويي (به
ترتيب  %18/17و  %18/37براي پرمرغ و  %18/05و

26
هومات پتاسیم

 %17/74براي هومات پتاسيم) و کمترين مقدار آن در

پر مرغ

تيمار پر مرغ  %1/5در دور سوم آبشويي ()ESP=%13/79

شکل  .13اثر اصلي نوع ماده اصالحي بر  CECخاک

LSD 5%= 1.3244

بود .نتايج نشان دهنده تأثير سطوح باالي آبشويي بر روي

35

کاهش مقدار  ESPخاک در اصالحگر پرمرغ ميباشد.
ايمان پرست و همکاران ( )1390نيز کاهش  ESPخاک را

30

در اثر اضافه کردن هومات پتاسيم و کراتين گزارش
نمودند .در مطالعهاي

25
 %1/5وزنی

)Mbah and Onweremadu (2009

نتيجه گرفتند که افزودن اصالحگرهاي آلي و غير آلي به

 %0/75وزنی

خاک ،موجب بهبود خاک و کاهش درصد سديم تبادلي

شکل  .14اثر اصلي مقدار ماده اصالحي بر  CECخاک

ميگردد.

نتايج درصد سديم تبادلي خاک

بر اساس نتايج جدول تجزيه واريانس (جدول  ،)4اثر
اصلي نوع ماده آلي ،اثر اصلي مقدار ماده آلي ،اثر اصلي
ستون آبشويي ،اثر متقابل نوع ماده آلي با ستون آبشويي و
اثر سه جانبه نوع و مقدار ماده آلي و ستون آبشويي بر
روي درصد سديم تبادلي ) )ESPخاک در سطح احتمال 1
درصد و اثر متقابل مقدار ماده آلي با ستون آبشويي در
سطح احتمال  5درصد معنيدار بود .نتايج مقايسه ميانگين

نتايج ميزان کربن آلي خاک

بر اساس نتايج جدول تجزيه واريانس (جدول  ،)4اثر
اصلي نوع ماده آلي ،اثر اصلي مقدار ماده آلي ،اثر اصلي
ستون آبشويي ،اثر متقابل مقدار ماده آلي با ستون آبشويي
و اثر سه جانبه بر روي درصد کربن آلي ) )OCخاک در
سطح احتمال  1درصد معنيدار بود .نتايج مقايسه ميانگين
اثر سه جانبه نوع ماده اصالحي ،مقدار ماده اصالحي و

اثر متقابل سه جانبه نوع ماده اصالحي ،مقدار ماده
LSD 5%= 0.6669
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16
پر مرغ %1/5

14
12

هومات پتاسیم %0/75

10
هومات پتاسیم %1/5

درصد سدیم تبادلی()%ESP

پر مرغ %0/75

18

8
دور سوم آبشویی

دور دوم آبشویی

دور اول آبشویی

شاهد

شکل  .15اثر متقابل سه جانبه نوع ماده اصالحي ،مقدار ماده اصالحي و ستون آبشويي بر درصد سديم تبادلي

خاکهای شور و سدیمی 25 /

بررسی آزمایشگاهی تأثیر اصالح گرهای آلی بر فرایند آبشویی
LSD 5%= 0.0527

1.4
1.3

پر مرغ %0/75

پر مرغ %1/5

1.1
1

هومات پتاسیم %0/75

درصد کربن آلی

1.2

0.9
0.8

هومات پتاسیم %1/5

دور سوم آبشویی دور دوم آبشویی

دور اول آبشویی

شاهد

شکل  .16اثر متقابل سه جانبه نوع ماده اصالحي ،مقدار ماده اصالحي و ستون آبشويي بر درصد کربن آلي

ستون آبشويي (شکل  )16نشان داد که کمترين مقدار

نتايج پايداري خاکدانههاي مرطوب خاک

 )%OCدر تيمار هومات پتاسيم  %0/75در دور دوم و سوم

بر اساس نتايج جدول تجزيه واريانس (جدول ،)4اثر

آبشويي (به ترتيب  0/94و  0/9درصد) و بيشترين مقدار

اصلي نوع ماده آلي ،اثر اصلي مقدار ماده آلي ،اثر اصلي

آن در تيمارهاي پرمرغ  0/75و  %1/5در ستون شاهد

ستون آبشويي ،اثر متقابل نوع ماده آلي با ستون آبشويي و

(بدون آبشويي) ( 1/3درصد) و دور اول آبشويي (1/27

اثر متقابل نوع ماده آلي با مقدار ماده آلي بر روي درصد

درصد) بود .در واقع افزايش سطح آبشويي در تيمارهاي

پايداري خاکدانههاي مرطوب ) )WASخاک در سطح

حاوي هومات پتاسيم باعث شسته شدن اين اصالحگر و

احتمال  1درصد معنيدار بود .نتايج مقايسه ميانگين اثر

کاهش درصد کربن آلي در خاک شده است ،اما پرمرغ با

متقابل نوع ماده اصالحي و ستون آبشويي بر روي

WAS

خاصيت چسبندگي خود مقاوم در برابر آبشويي ميباشد؛

خاک (شکل  )17نشان داد که کمترين مقدار  WASمربوط

اما با توجه به اينکه ايمان پرست و همکاران و همچنين

به تيمار هومات پتاسيم در دور سوم آبشويي (4/33

حيدر زاده و همکارن در تحقيقات خود نتيجه گرفتند که

درصد) و بيشترين مقدار آن در تيمار پرمرغ شاهد (بدون

افزايش هومات پتاسيم ،موجب افزايش کربن آلي خاک

آبشويي) ( 9/42درصد) است .نتايج مقايسه ميانگين اثر

ميگردد ،اين نکته ميتواند مؤيد تأثير آبشويي در تحقيق

متقابل نوع ماده اصالحي و مقدار ماده اصالحي بر روي

حاضر بر کاهش درصد کربن آلي در اصالحگر هومات

 WASخاک (شکل  )18نشان داد که کمترين مقدار

WAS

پتاسيم باشد که در صورت عدم آبشويي هومات پتاسيم

در تيمار هومات پتاسيم  5/3( %0/75درصد) و بيشترين

نيز ممکن بود باعث افزايش کربن آلي خاک شود.

مقدار آن در تيمار پرمرغ  10( %1/5درصد) بود .پرمرغ در

)(Heydarzadeh et al., 2013; Imanparast et al., 2011

سطح باالتر ( 1/5درصد) تأثير قابل توجهي بر افزايش

يکي از مواد تشکيل دهنده پرمرغ ميباشد) موجب افزايش
کربن آلي خاک گرديد که با نتايج تحقيق حاضر مطابقت
دارد .محققين ديگر افزايش کربن آلي خاک با افزودن
اصالحگرهاي آلي ،گزارش نمودهاند (
.)2007; Shujra et al., 2010

Melero et al.,

باعث افزايش ميانگين وزني قطر خاکدانهها و پايداري
خاکدانههاي مرطوب ميگردد .افزايش پايداري خاکدانه-
هاي مرطوب با افزودن مواد آلي ،توسط ديگر محققين
گزارش شده است (

Barzegar et al., 2002; Akhtar et

.)al., 2003; Imanparast et al. 2011

سال يازدهم /شماره  /2زمستان 1400

همچنين ايمان پرست و همکاران نتيجه گرفتند کراتين (که

پايداري خاکدانههاي مرطوب داشت .افزودن مواد آلي
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8

4
هومات پتاسیم

مرطوب

پر مرغ

6

2
0
دور سوم آبشویی دور دوم آبشویی دور اول آبشویی

درصد پایداری خاکدانه های

LSD 5%= 0.2529

10

شاهد

شکل  .17مقايسه ميانگين اثر متقابل نوع ماده اصالحي و ستون آبشويي برWAS

10

 %1/5وزنی

6
4

های مرطوب

8

2

درصد پایداری خکدانه

 %0/75وزنی

LSD 5%= 0.1788

12

0

هومات پتاسیم

پر مرغ

شکل  .18مقايسه ميانگين اثر متقابل نوع و مقدار ماده اصالحي برWAS

نتايج هدايت هيدروليکي اشباع خاک

هيدروليکي ميگردد .نتايج جدول مقايسه ميانگين اثر

سال يازدهم /شماره  /2زمستان 1400

بر اساس نتايج جدول تجزيه واريانس (جدول ،)5اثر

اصلي ستون آبشويي بر روي ( Ksشکل  )20نشان داد که

اصلي نوع ماده آلي ،اثر اصلي مقدار ماده آلي ،اثر اصلي

کمترين مقدار  Ksدر دور سوم آبشويي ( 7/2سانتيمتر بر

ستون آبشويي ،اثر متقابل نوع ماده آلي با مقدار ماده آلي بر

ساعت) و بيشترين مقدار آن در دور اول آبشويي (9/22

روي هدايت هيدروليکي اشباع ) )Ksخاک در سطح

سانتيمتر بر ساعت) بود .به عبارت ديگر با افزايش سطوح

احتمال  1درصد معنيدار بود .نتايج مقايسه ميانگين اثر

آبشويي از دور دوم آبشويي به بعد (يا به عبارتي پس از

متقابل نوع ماده اصالحي و مقدار ماده اصالحي بر روي

آبشويي به ميزان  2حجم منفذي)  Ksکاهش يافت .اين امر

 Ksخاک (شکل  )19نشان داد که کمترين مقدار  Ksدر

ممکن است به دليل نشست خاک ستونها و فشردگي و

تيمارهاي هوماتپتاسيم  0/75و  %1/5وزني (به ترتب

تخريب تدريجي ساختمان در اثر افزايش سطوح آبشويي

 2/55و  2/11سانتيمتر بر ساعت) و بيشترين مقدار آن در

در دور سوم آبشويي باشد .در پژوهشي ،ذبيحي و

تيمار پرمرغ  16/78( %1/5سانتيمتر بر ساعت) بود .نتايج

همکاران افزايش  Ksخاک را در اثر اضافه کردن ماده

نشان دهنده آن است که ماده اصالحي هومات پتاسيم در

اصالحي پليآکريل آميد گزارش نمودند

(Zabihi et al.,

مقدار بيشتر ( %1/5وزني) موجب کاهش  Ksگرديده

) .2013افزايش  Ksخاک در اثر آبياري با پسابهاي

است .حيدر زاده و همکاران ( )1392در تحقيقي نشان

حاصل از تصفيه فاضالبهاي خانگي

( (Hassanoghli et

دادند هومات پتاسيم به دليل خاصيت چسبندگي که دارد

 al., 2005و اضافه نمودن کود گاوي به خاکهاي لوم

با اتصال ذرات خاک و ايجاد منافذ ريز در خاک باعث

شني ( )Safadoost et al., 2007گزارش شده است.

کاهش هدايت هيدروليکي و ورميکمپوست به دليل ايجاد
منافذ درشت و کاهش تراکم خاک باعث افزايش هدايت
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LSD 5%= 1.1245

8
6
4
2
دور سوم آبشویی

دور اول آبشویی

دور دوم آبشویی

شکل  .19مقايسه ميانگين اثر متقابل نوع ماده اصالحي و مقدار ماده اصالحي بر  Ksخاک

 %0/75وزنی
 %1/5وزنی

10
5

)(cm.hr-1

15

هدایت هیدرولیکی اشباع

LSD 5%= 1.2985

20

0
پر مرغ

هومات پتاسیم

شکل  .20مقايسه ميانگين اثر اصلي ستون آبشويي بر  Ksخاک

شسته نميشود .نتايج نشان دهنده آن بود که در همان دور

نتيجهگيري و پيشنهادات
در اين تحقيق ،تأثير دو نوع ماده اصالحگر هومات

اول آبشويي بسياري از امالح خاک شسته شده و موجب

پتاسيم و پرمرغ در سطوح  0/75و  1/5درصد وزني همراه

افزايش مقدار  ECeزهآب شده است .نوع و مقدار ماده

با آبشويي در بهبود برخي ويژگيهاي فيزيکي و شيميايي

اصالحي تأثير زيادي بر روي کاهش  ECeزهآب نداشت.

خاکهاي شور و سديمي مورد بررسي قرار گرفت.

ماده اصالحگر هومات پتاسيم موجب کاهش  ECeخاک
شد و اين تأثير با افزايش دور آبشويي بيشتر بود.

نتايج نشان داد که با اضافه کردن ماده اصالحگر

اصالحگر بيشتر باشد ،ميزان  SARزهآب بيشتر است ،زيرا

هومات پتاسيم ،به علت جايگزين شدن يونهاي سديم

با مصرف مواد اصالحگر ،ميزان امالح موجود در خاک

خاک با يونهاي پتاسيم موجود در اين ماده اصالحگر،

افزايش يافته که جايگزين سديم شده و سديم با آبشويي

 pHخاک کاهش و  pHزهآب افزايش يافت .همچنين اين

از خاک خارج گرديده و موجب افزايش  SARزهآب

اثر ،با افزايش درصد وزني ماده آلي و دور آبشويي ،بيشتر

گرديده است .همچنين نتايج بيانگر آن بود که با افزايش

pH

دور آبشويي ،ميزان  SARخاک ،در هر دو ماده اصالحگر

خاک ،ماده اصالحي هومات پتاسيم تأثير کمتري نسبت به

هومات پتاسيم و پرمرغ کاهش يافته است .سطح %1/5

پرمرغ داشت .زيرا هومات پتاسيم با افزايش سطوح

مقدار ماده آلي تأثير بيشتري بر کاهش  SARنسبت به

آبشويي شسته شده و در نتيجه کمتر ميتواند خاصيت

سطح  %0/75در هر دو ماده اصالحگر داشت .زيرا با

اسيدي خود را در خاک اعمال کرده و اسيديته خاک را

افزايش مقدار ماده آلي ،مقدار يونهاي کلسيم ،منيزيم و

کاهش دهد؛ اما پرمرغ به دليل دارا بودن کراتين خاصيت

پتاسيم افزايش و سديم کاهش يافته ،در نتيجه

SAR

چسبندگي که دارد به ذرات خاک چسبيده و بهآساني

کاهش يافت.

بود .درخصوص تأثير اصالحگرها بر روي کاهش

سال يازدهم /شماره  /2زمستان 1400

نتايج اسيديته ،هدايت الکتريکي و نسبت جذب سديم در زهآب و خاک

همچنين نتايج حاکي از آن بود که هر چه مقدار ماده

 / 28داللیان و همکاران

نتايج ظرفيت تبادل کاتيوني و درصد سديم تبادلي خاک

نتايج پايداري خاکدانههاي مرطوب خاک

نتايج نشان داد با افزايش سطح آبشويي ،به علت

پايداري خاکدانههاي مرطوب خاک با افزايش مقدار

شسته شدن ذرات رس و مواد آلي طي فرايند آبشويي،

ماده اصالحگر پرمرغ ،افزايش يافت .در واقع بيشترين

 CECخاک کاهش يافت .تيمار پرمرغ  %1/5داراي

مقدار  WASدر تيمار پرمرغ  10( %1/5درصد) بود.

بيشترين ميزان  )31/2 cmolc.kg-1( CECبود .کراتين

پرمرغ ،به علت دارا بودن کراتين و خاصيت چسبندگي،

موجود در پرمرغ در اثر تجزيه شدن ،کاتيونهاي آزاد

موجب به هم پيوستن ذرات خاک و تشکيل خاکدانههاي

توليد کرده و آنيونهاي خاک را به خود جذب ميکند و

پايدار در خاک ميگردد.

ظرفيت تبادلي خاک را افزايش ميدهد .با افزايش مقدار
ماده اصالحگر نيز ميزان  CECخاک افزايش يافت .نتايج
حاکي از آن بود که با افزايش سطوح آبشويي و مقدار ماده
اصالحگر پرمرغ ،مقدار  ESPخاک کاهش يافت،
بهطوريکه کمترين مقدار  ESPخاک در تيمار پر مرغ
 %1/5در دور سوم آبشويي ( )%13/79بود.
نتايج ميزان کربن آلي خاک ()%OC

نتايج هدايت هيدروليکي اشباع خاک

نتايج نشان داد که هومات پتاسيم در مقدار بيشتر (1/5
درصد وزني) موجب کاهش  Ksگرديده است .با افزايش
سطوح آبشويي از دور دوم آبشويي به بعد Ks ،کاهش
يافت .در واقع به دليل نشست خاک ستونها و فشردگي و
تخريب تدريجي ساختمان در اثر افزايش سطوح آبشويي،
 Ksکاهش يافته است.

در ماده اصالحگر هومات پتاسيم ،با افزايش سطح

بهطور کلي ميتوان نتيجه گرفت که اضافه کردن

آبشويي با شسته شدن اين اصالحگر ،درصد کربن آلي در

اصالحگرها ،موجب افزايش  pHو  SARدر زهآب و

خاک کاهش يافت؛ اما در ماده اصالحگر پرمرغ ،به علت

کاهش ( pHاز  8/24به ( EC ،)7/39از  17/07به 0/8

دارا بودن کراتين و خاصيت چسبندگي ،اين ماده در برابر

 )dS.m-1و ( SARاز  19/34به  )(cmolc.l-1)0.5 11/1در

آبشويي مقاوم بوده ،در نتيجه درصد کربن آلي خاک

خاک گرديد .آبشويي ،موجب افزايش  pHو  ECدر زهآب

بهطور معنيدار کاهش نيافت .افزايش کربن آلي خاک با

و کاهش  ESP ،CECدر خاک و کاهش  KSبا افزايش

افزودن پرمرغ نيز توسط محققين ديگر گزارش شده است.

سطوح آبشويي از دور دوم آبشويي به بعد گرديد .اصالح-
گر هومات پتاسيم ،موجب کاهش  Ks ،OCو پر مرغ
موجب افزايش  CECو  WASو کاهش  ESPخاک
گرديد .در کل اصالحگر پرمرغ (با درصد وزني )0/75
همراه با آبشويي براي اصالح خاکهاي شور و سديمي
پيشنهاد ميگردد.

سال يازدهم /شماره  /2زمستان 1400
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Abstract
Background and Aim: Soil salinity and alkalinity are one of the most important destructive soil
processes, especially in arid and semi-arid regions. Sodium soils are faced with degradation of
soil structure, reduction of permeability and speed of water movement in the soil, runoff
increasing, decrease of land use, ventilation decreasing, and finally, decrease of crop yield. Many
researches have been conducted based on physical, chemical, and biological methods to improve
the saline and sodic soils, but the hybrid method is the most effective in the improvement of these
soils. In this study, the effect of two organic amenders (Potassium Humate and Chicken FeatherCF) with leaching in improving some physical and chemical properties of saline and sodic soils
has been investigated.
Method: In this research, a factorial experiment in a completely randomized design with 16
treatments and 3 replications was conducted. The first factor was the type of amender (Potassium
Humate and Chicken Feather), the second factor was the amount of amender (0.75 and 1.5
Weight percentage) and the third factor was leaching levels (no leaching, 45, 90, and 135 days of
incubation). After sampling from depth 0 to 30 cm and measuring some physical and chemical
properties of the soil samples, the amenders are mixed with the soil and the soil moisture content
was delivered to the field capacity (0.7-0.8 FC). Then the soil samples were poured into the
columns. Soil columns were leached at three intervals of 1.5 months with the amount of one pore
volume (P.V). At each leaching stage, the properties such as soil acidity (pH), electrical
conductivity (ECe) and sodium adsorption ratio (SAR) in drainage water (DW) and pH, EC,
SAR, cation exchange capacity (CEC), exchangeable sodium percentage (ESP), wet aggregate
stability (WAS), organic carbon (OC) and hydraulic saturation conductivity (K s) were measured
in soil columns. Statistical analyzes and the comparison of means were performed by LSD test
and using SPSS17 software. The graphs were drawn with EXCEL software.
Results: The results showed that Potassium Humate reduced the pH of the soil and increased the
pH of DW. This effect was more as the amender’s weight and leaching increased. Also,
Potassium Humate reduced the ECe of soil and this effect was more as the leaching increased.
The findings showed that the high amount of amenders led to the high SAR in DW. As the
leaching stage increased, the SAR of soil decreased in both amenders. The 1.5% of amenders
amount had more effect on the reduction of SAR than the level of 0.75% in both amenders. With
increasing leaching, the CEC of soil decreased. The highest CEC (31.2 cmolc.kg -1) was obtained
in the CF with 1.5% of the amender’s amount. When the number of amenders increased, the CEC
of soil increased. Also, when the leaching and the amount of CF increased, the ESP of soil
decreased.
The results showed that with increasing the leaching in Potassium Humate, the % OC of soil
decreased. The WAS increased with increasing the amount of CF. The highest amount of WAS
was in CF (1.5%). Potassium Humate in high amounts (1.5 %) reduced K s. Ks decreased with
increasing leaching from the second leaching stage onwards.
Conclusion: In general, it can be concluded that the addition of amenders increases the pH and
SAR in the DW and decreases the pH (from 8.24 to 7.39), EC e (from 17.07 to 0.8 dS.m-1) and
SAR (from 19.34 to 11.1 (cmolc.l-1)0.5) in the soil. Leaching increased pH and ECe in DW and
decreased CEC, ESP in soil and decreased KS by increasing leaching stages after the second
leaching stage. Potassium Humate reduced OC%, K S and Chicken Feather increased CEC and
WAS and decreased ESP in soil. In general, Chicken Feather (with 0.75%) along with leaching is
recommended to modify the saline and sodic soils.
Keywords: Chicken Feather, Drainage water, Potassium Humate, Soil physical and
chemical properties
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