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 علت شوری خاک : عنوان مقاله 

  

 آب شور و یا آبی با امالح زیاد

 ( وجود کود گوسفندی)خاک 

 استفاده از گلدانها سفالی

 این سه مورد در این اتفاق دخیل هستند

 ایا این شوره سطح خاک برای گیاه مضر است ؟

امالح نمکی و رسوبات داخل آب یا خاک یا امالحی که مرور بر اثر رطوبت خاک از گلدانهای سفالی 

 گلدان میشود ، این رسوبات باعث میشود خاک ph داخل خاک نفوذ کرده باعث به هم خوردن

 امالح مغذی مورد نیاز گیاه بخوبی توسط ریشه جذب نشود و رشد گیاه متوقف یا کند میشود

 باعث نوک سوزی برگ گیاه می شود

 رسوبات داخل خاک باعث پوسیدگی ریشه و در نتیجه مرگ گیاه میشود

 مرگ گیاه رسوبات سطح خاک باعث پوسیدگی ساقه میشود و درنتیجه

 :پیشنهاد

ساعت مانده درظرف یاآب جوشیده سرد شده استفاده کنید ، استفاده از اب تصفیه یا اب  24از آب  

 باران یا اب کولرهای گازی جهت ابیاری گیاهان بسیار مفید هستند

زه کش ته گلدان به صورت مداوم برسی شود ، ابیاری گلدان به صورتی انجام شود که خاک یک دست  

 یس شود و اب اضافه داخل زیر گلدانی تخلیه شودخ

استفاده از خاکهای استریل و مناسب گلدانهای آپارتمانی مانند پیتموس ، پرلیت ، ورمی کمپست ، خاک  

 برگ ، و ماسه ای که فاقد رسوبات کچی و نمکی باشد

ثرا قلیایی میباشند خاک معمولی باغچه یا خاک کشاورزی به دلیل شرایط اقلیمی اب و هوایی ایران اک

 جایگزین کردن خاکهای جنگلی به جای خاک معمولی کشاورزی برای خاک گلدانها

همیشه ماسه یا سنگریزه که در ترکیب خاک میخواهید استفاده کنید حتما قبل از استفاده :: توصیه 

 بخوبی ریز شیر اب آبشویه کنید تا این رسوبات و امالح ها خارج شود



گلدانهای پالستیکی ، سرامیکی ، ( داخل گلدان لعاب داشته باشد )دانهای لعاب دار جایگزین کردن گل 

 سنگی یا فلزی به جای گلدانهای سفالی قدیمی

 

 


