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مضرات شوری خاک

آبجذببرایریشهتواناییکاهش

کلروبورسدیمیونهایافزایشاثربرگیاهمسمومیت

سدیکوسدیکشورخاکهایدرآبنفوذپذیریکاهش

یااسیدیتهافزایشاثربرخاکدرغذاییعناصرکردنرسوبPHوسدیکخاکهایدر....

پتاسیموکلسیمبویژهغذاییموادهمهجذبدرگیاهتواناییکاهش

سرخشکیدگی

برگخشکیحاشیه



سرخشکيدگي در درختان پستهعارضه 

اهشكباعثاخيرسالهايدروداردشيوعگستردهصورتبهپستهباغهايدرعارضهاين
.استشدهمحصولبيشتر

دفهبيونامتعادلمصرفوغذاييعناصركمبوداستمراراثردردرختان،هايسرشاخه
هاسرشاخهخشكيدگيبهمنجرنهايتدركهگردندميمبتالآفاتوبيماريهاانواعبهكودها،

.شودمي

بيكربنات،ر،كلنظيريونهابعضيسوءتاثيرباهمراهخاكآبكمپتانسيلشور،خاكهايدر
رشدكاهشاصليعاملغذايي،عناصرغلظتميانصحيحتعادلعدمهمچنينوسديمبور،
عارضهدنآمبوجودجملهازمشكالتيبروزباعثتواندميخوداينهاآيدكهميحساببهگياه

.گردندپستهدرختانسرخشكيدگي

وتاسيمپكمبودبهراپستهدرختانسرخشكيدگيعارضه،يونانكاريپستهمناطقدر
.انددادهنسبتمنطقهآنخاكهايدركلريدوسديمسميت

شوريبامثبتيهمبستگپسيلومايسزيدادسرخشكيدگينشانايراندرتحقيقيکنتايج
داشت



سرخشکیدگی



شوری



سرخشکیدگی ناشی از شوری



(کمبود کلسیم)عارضه لکه استخوانی 



بیدار شدن و خشکیدگی در اثر شوری
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ميزان شوري

نمودار ميزان درصد عملكرد در مقابل شوري عصاره اشباع خاك

21.3212019181716151413121110
ميزان شوري عصاره 

اشباع خاك دسي 
زيمنس بر متر

درصد عملكرد02.61119.4283644.65361.469.878.286.695

ارتباط شوری با میزان عملکرد



 طبقه بندی آب های شور در کشاورزی

ي هدايت الكتريكي آب آبيارنوع آب 
(دسي زيمنس بر متر)

4كمتر از شوري كم

8تا 4بين لب شور

12تا 8بين شوري متوسط

12بيش از شوري زياد



رابطه شوری آب با نمک خاک

دسي8الكتريكيهدايتداريابياريآبباچنانچهمثالطوربه•
متر7000پستهباغهكتاريکدرساليکطولمتردربرزيمنس
زمينبههكتاردرتن60حدودساليانهشودمصرفآبمكعب
.شدخواهداضافهنمک

شوری درمان قطعی ندارد

مدیریت



مدیریت شرایط شور

بافت خاك•
(پايه و پيوند)رقم •
..(عرض جوي محل كاشت )كاشت •
سر ك-كيفيت ابياري-دور ابياري-نحوه ابياري)مديريت آبياري•

..(ابشويي
( بكاربرد كودهاي مناس)مديريت تغذيه متناسب با شرايط شور•
كاهش تبخير با ماسه و مالچ•
كاربرد اصالح كننده هاي خاك•



روش کاشت و ابیاری در شرایط شور



مقاومت رقم بادامی در برابر شوری



آبیاری نامناسب در شرایط شور



شوری خاکمعیارهای شناسایی

نوع خاک
SAR نسبت

شوریECجذب سدیم

4بیشتر از 15کمتر از شور
شور 

4بیشتر از 15بیشتر از سدیک

4کمتر از 15بیشتر از سدیک

آزمایش خاک



SAR =سار

سدیم مکلسیم منیزی

يمتوان سديم در مقابل کلسيم و منيز= سار
SAR 
باال

SAR 
مناسب



(4و شوری کمتر از SAR>15)اصالح خاکهای شور





(4و شوری باالتر از SAR>15) اصالح خاکهای شور سدیمی

مواد اصالح کننده خاک شور سدیمی

از طریق آبشویی خارج می شودسولفات سدیم







کود گاوی فراوری



مواد اصالح کننده و تبدیل نمکها

استفاده از ترکیبات ضد شوری-5

حاوی کمپلکس آلی کلسیم  

از طریق آبشویی خارج می شودکربوکسیالت سدیم



ضدشوری بسیار سریع•

کود کلسیمی•

فرآورده كلسيمي كه كلسيم مورد نياز گياه را تامين مي كند
در حاليكه شوري را كاهش مي دهد



تلفیق خواص گچ و نیترات کلسیم

گچ

نیترات 
مکلسی

کاهش شوری

مافزایش کلسی

افزایش کلسیم

کاهش شوری
+



مزیتهای

کاهش سریع
شوری

افزایش جذب 
پتاس

اسیدی 

کاهش ضدیت
بافسفر

حالليت 

100%

برد قابلیت کار
در سیستم

افزایش 
هسایز میو
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مطالعات آزمایشگاهی 



نتایج میدانی کاربرد کالبونیت

پسته

یونجه

گوجه 

زرشکخیار 

هندوانه

خربزه



کاربرد کالبونیت در گوجه



تهمقایسه کالبونیت گچ و کلسیم نیترات  در باغ پس

کاهش عارضه لکه پوست . استخوانی1

بهبود خوشه بندی. 2



سدیم کلسیم

دیمبهبود جذب کلسیم در برابر س
کالبونیتبا 

تکالبونيبا )SAR)شوریکاهش-1

SAR 

باال
SAR 

مناسب

دامغان شرکت دانش بنیان نویدنو 

023-35238099آزمایشگاه دکترمسعودیان 



راهنمای مصرف

بهمن و اسفند-1
بعد از برداشت-2 کی؟

کیلو در هکتار 400-100چه مقدار؟

(ددر بشکه پالستیکی رقیق شو)آبکود چگونه؟



نحوه مصرف

آباد کاربر کالبونیت در فیض 
1394

023-35238099دامغان شرکت دانش بنیان نویدنو



مالحظات مصرف

.قبل از کاربرد کالبونیت آزمایش خاک انجام شود•
همراه با کالبونیت می بایست پتاس هم ( امپی پی 200کمتراز )در صورت کمبود پتاس در خاک •

.استفاده شود
.کالبونیت را در یک بشکه با کودهای فسفره و سولفاته مخلوط ننمایید•
.برای کاربرد از بشکه یا تانکر پالستیکی استفاده نمایید. کالبونیت اسیدی است•
.کالبونیت را با مشورت کارشناس استفاده نمایید•



یمکالبونیت، گچ و نیترات کلسخصوصیاتمقایسه 
نیترات کلسیمگچکالبونیت

درصد100حاللیتحاللیت بسیارکمدرصد100حاللیت

درنقابلیت کاربرد درسیستم ابیاری مکاربرد نداردقابلیت کاربرد درسیستم ابیاری مدرن

خلوص باال
دارای ناخالصیهای مضر

سدیم کلر  و شن و ماسه
خلوص باال

خنثیخنثیاسیدی

افزایش شوریکند در کاهش  شوری(ANTISAR)سریع در کاهش شور

خروج سریع نمک از دسترس ریشه  
تجمع نمک در منطقه ریشه        در 

خاکهای سنگین
.....

صرفا کودصرفا ضد شوریکاربرد بعنوان کود و ضدشوری

کاربرد اسان.(باغیحمل پخش و عملیات )کاربرد سخت کاربرد اسان

رسوب دادن فسفر محلولرسوب دادن سریع فسفر محلولکاهش اثر رسوب با فسفر محلول

کم اثرکم اثرافزایش سرعت جذب پتاس

زدای موضعیشوری بصورتکاربرد 
(تک درخت در طول فصل)

کاربرد نداردکاربرد ندارد

حرکت سریع در آوند گیاهیحرکت بسیار کند در اوندحرکت سریع در آوند گیاهی

--اصالح کننده بافت خاک سنگین--

دوام کمدوام باالدوام کم
100-400توصیه مصرف 

کیلو درهکتار 
کیلو در هکتار50-100(حدودی)تن در هکتار 30



دامغان شرکت دانش بنیان نویدنو 

023-35239682-35238099آزمایشگاه دکترمسعودیان 


