
 
وًاخت گچ در سطح خاک پخش یک -4شكل 

   

 

ػالٍُ تش ایي، رسات دسضت گچ تِ سثک ضذى تافت خاک     

 .(3ضكل ) ًوایٌذتش خاک کوک هیپزیشی تیصٍ ًفَر

سذین دس تشکیة گچ ػاهل هحذٍدکٌٌذُ استفادُ اص گچ تَدُ 

طَس گچ تِ.ضَدٍ استفادُ اص آى تشای اصالح خاک تَصیِ ًوی

ٍ تا الیِ  (4ضكل ) گشددسطح خاک پخص ًَاخت دسیک

  .هخلَط ضَد( هتشیساًتی 10)سطحی 

افضٍدى گچ تِ خاک صهاًی هؤثش است کِ خاک اص ضشایط     

سطح آب ایستاتی . کطی هطلَب ٍ کافی تشخَسداس تاضذصُ

تاال یا ٍجَد یک افق هحذٍدکٌٌذُ دس خاک، هاًغ اص اثش 

صل اص ٍاکٌص گچ تا صیشا هَاد صایذ حا. گشددتخطی گچ هی

 .یاتٌذخاک دٍتاسُ تِ پشٍفیل خاک ساُ هی

سٍ، دس ایي ضشایط ٍ قثل اص اضافِ کشدى گچ تِ اص ایي    

دٍ تشاتش کشدى هیضاى گچ هصشفی، ػولكشد گٌذم فقط  خاک،

  .دسصذ افضایص یافتِ است 20تا  15
کص ضشٍسی اًجام ػولیات صیشضكٌی خاک ٍ احذاث صُ   

 . است

کِ هطكل سذیوی تَدى هضسػِ دس حذ دس صَستی        

تَاى هٌظَس افضٍدى گچ تِ هضسػِ هیهتَسط ٍ پاییي است، تِ

-دس غیش ایي. اص سٍش اًحالل گچ دس آب آتیاسی استفادُ ًوَد

 . گشددصَست سٍش کاستشد گچ دس خاک تَصیِ هی

جای هصشف گچ تِ تٌْایی، اص تشکیثاتی کِ تِدس صَستی   

لسین  یا اسیذ سَلفَسیک تِ ّوشاُ گچ استفادُ هثل کلشیذک

ضَد، صهاى اصالح خاک کاّص ٍ کاسایی هصشف آب افضایص 

سٍ، دس صَست آساًی دستشسی تِ اًَاع هَاد اصایي. یاتذهی 

 . ضَدّا تَصیِ هیصهاى آىکٌٌذُ استفادُ ّناصالح

ّای اصالح ضذُ تا گچ تِ ّوشاُ ایي ضَیی خاکتشای آب  

خاک افضٍدُ ضَد، تا تِ( کَد داهی)تي هادُ آلی  20تشکیة، 

 . یاتذ کاستشد هادُ آلی، هیضاى گچ هَسد ًیاص کاّص هی

دسصذ گچ  50استفادُ اص کَد سَپش فسفات سادُ کِ داسای 

دس تشکیة ضیویایی آى است تجای سَپش فسفات تشیپل ٍ 

ّای تَاًذ دس هذیشیت خاک سایش هٌاتغ فسفاتِ ًیض هی

 . ّص ًیاص گچی هؤثش تاضذسذیوی ٍ کا
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در مرکس اطالعات  47332به شماره  8/4/94در تاریخ  این نشریه

 .و مدارک علمی کشاورزی به ثبت رسیده است



مقذمٍ 

خاک  ٍجَد سذین صیاد دس خاک اختالل دس سٍاتط آب ٍ    

دلیل پشاکٌذُ کشدى رسات خاک ٍ  دًثال داسد ٍ تِسا تِ

ّای سطحی خاک، ًفَر آب تِ خاک  پشکشدى ٍ تستي سٍصًِ

  .(1ضكل )ساصدسا تا هطكل هَاجِ هی

 

 
 يضعیت ماوذابی در خاک سذیمی  -1شكل 

 

پیاهذّای دیگشی هاًٌذ سثض ضذى ضؼیف گیاُ،      

دلیل ػذم تَاصى هحذٍدیت سضذ سیطِ ٍ تَْیِ ًاکافی ًیض تِ

خاک . آیٌذکافی تیي سطین آب ٍ َّا دس خاک تَجَد هی

ضشایط هشطَب  سذیوی دس ضشایط خطک تسیاس سخت ٍ دس

ٍسصی  ى، ػولیات خاکتٌاتشای. ضَد پزیش ٍ چسثٌذُ هی ضكل

ایي تشػالٍُ. تاضذ ّا تا هطكالت صیادی ّوشاُ هی دس ایي خاک

ّای ضشایط قلیایی خاک تِ اًحالل َّهَس هٌجش ضذُ ٍ لكِ

. ضًَذسطح خاک ظاّش هی طَس پشاکٌذُ تش سٍیای تِقَُْ

تش  ّای ضَس هطكلّای سذیوی اص اصالح خاکاصالح خاک

.  ص داسدتشی ًیاتَدُ ٍ تِ صهاى تیص

تاریخچٍ 

ضیویایی اص  ی اصالح خاک تا هَادهطالؼِ دس صهیٌِ    

اص آى صهاى . قثل دس دًیا آغاص ضذُ است صذ سال حذٍد

ساص صیادی ضاهل گچ، اسیذ سَلفَسیک، تاکٌَى هَاد تِ

 گَگشد ػٌصشی، کلشیذ کلسین، آّک، سَلفات

آّي، سَلفات آلَهیٌین ٍ پیشیت دس اصالح خاک هَسد 

کٌٌذُ تِ ضشایط اًتخاب یک اصالح. دُ قشاس گشفتِ استاستفا

ٍ  کٌٌذُی اصالحسس تَدى هادُخاک، اقلین، دس دست

ػٌَاى هثال، اص آّک تٌْا دس تِ. ػَاهل اقتصادی تستگی داسد

تا کاستشد کلشیذکلسین . ضَد ضشایط اسیذی خاک استفادُ هی

ّای آّكی ًتایج هطلَب ٍ ٍ اسیذ سَلفَسیک دس خاک

اها گشاى تَدى ایي تشکیثات . دست آهذُ استػی تِسشی

گچ .آیذحساب هیّا تِای دس هصشف آىػاهل هحذٍدکٌٌذُ

ی تشیي هادُتشیي ٍ دس دستشساسصاى( کلسینسَلفات)

. خطک استکٌٌذُ دس هٌاطق خطک ٍ ًیوِاصالح

 

تًصیٍ َای الزم برای استفادٌ از گچ 

 

ح خاک،  ًیاص گچی تِ ٌّگام استفادُ اص گچ تشای اصال 

خاک ٍ آب آتیاسی هحاسثِ ضذُ ٍ ًكات صیش تایستی سػایت 

  :گشدد

تشای اصالح خاک سذیوی اص ًصف هقذاس ًیاص گچی      

ی ًیاص دس هطالؼِ حاضش تا هصشف گچ تِ اًذاصُ. استفادُ ضَد

 ای دس ػولكشد حاصل ًطذُ استگچی، تفاٍت قاتل هالحظِ

(. 2ضكل )

 
در آب آبیاری  ت در تیمار اوحالل گچيضعیت کر  -2شكل 

 

 
 درصذ ویاز گچی 100رشذ گیاٌ در تیمار  -3شكل

 

تِ ػثاست دیگش تا تْتش است تَصیغ اًذاصُ رسات گچ         

 5/0اًذاصُ ّای )تا دسضت  )پَدسی(هَسد استفادُ، اص سیض 

دٌّذ  اتتذا رسات سیض تا خاک ٍاکٌص هی. تاضذ( هتشیساًتی

 .گشدًذ ی ٍ تِ تذسیج رسات دسضت حل هیهشاحل تؼذٍ دس 

 


