
 که از سنگ گچ است سال 250 از بیش .سنگ گچ است متحده، ایاالت در استفاده مورد کود اشکال اولین از یکی

 و یعنی کلسیم گیاه، ضروری مغذی مواد از منبعی قابل انحالل گچ .شود می استفاده کشاورزی های خاک برای

 همچنین، حاوی گچ خاک هایکنندهاصالح .بخشد بهبود را گیاه کلی رشد تواند استفاده از آن می و است گوگرد

ناشی از  هدر رفت بدین ترتیب از نتیجه در بخشند و بهبود را هاخاک شیمیایی و فیزیکی هایویژگی توانندمی

اصالح  ترین متداول .می کاهند سطحی هایآب رواناب در( فسفر ویژهبه) مغذی عناصر انحالل و خاک فرسایش

از اجزای  ییک عنوان به تواند میهمچنین گچ  و است ی، گچسدیم های خاک احیای برای استفاده کننده مورد

 .در نظر گرفته شود انداز چشم کاربردهایسایر  و ها گلخانه ها، مهدکودک در استفاده مورد ترکیبی های خاک

دسته از کاربران  آن برای این بالقوه مزایای دهنده نشان باغبانی و کشاورزی در بخش گچ از متعدد استفاده موارد

 .است

 

 ، عموما زغال سنگ، سوزانده( S) گوگرد مقادیر باالی انرژی حاوی منابع ،حاضر از آنجا که در نیروگاه ها حال در

 FGDدودکش ، مقادیر زیادی گچ  گازهای جریان از( 2SO) گوگرد اکسید دی حذف بابت  شود، می

 در متحده ایاالت در شده تولید FGD گچ بیشتر ابتدا در .شود می تولید (دودکش هایگازاز  سولفورزدایی)

 حال، این با .شد می استفاده کشاورزی از این نوع گچ در کمی مقادیر تنها و شد می استفاده 1دیواری تخته صنعت

 را محصول تولید تواند می استخراجی گچ مانند و است مناسب کشاورزی مصارف برای FGD استفاده از گچ

 مناسب طور به باید نیز FGD گچ کشاورزی، اصالح کننده های مورد استفاده در و کودها سایر نندما .دهد افزایش

 جلوگیری کشاورزی و تولیدات زیست محیط بر احتمالی منفی اثرات از تا بدین ترتیب گیرد قرار استفاده مورد
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آنها  دو هردارد.  وجود نیتروژنی کودهای و FGD گچ از استفاده بین های زیادیدر کشاورزی شباهت .شود

 توانندمی ،از آنها نادرست استفاده صورت در اما کنند، فراهم ت کشاورزیمحصوال تولید ی برایمزایای توانندمی

 .به بار آورند محیطیزیست منفی تاثیرات

از  هابعد که جانبی محصوالت یا/و محصوالت تولید برای منابع استخراج تنها به تواند نمی پایدار جامعه یک

 و تشویق این رویه امری ضروری مواد انواع بازیافتتاکید بر  .دهد ادامه شوند، می دور ریخته خاکچالها طریق

 این .در این راستا است مهم و جدید رویکردی کشاورزیدر  FGD گچ کاربرد .شود تر تا این رویکرد رایج است

  بنابراین باشد. جایگزینی برای آن شود یا تجاری شده استخراج منجر به افزایش گچ تواند رویکرد کاربردی می

 باالیی دارند، جلوگیری آب و که مصارف انرژی گچ استخراج با مرتبط معدنی های فعالیت این رویکرد کاربردی از

 .کند می

 مصارف به مربوط مدیریت های شیوه بهترین که ای شده منتشر های دستورالعمل فقدان حاضر ما با حال در

 منطقه پنجم اطالعات، فقدان این بر غلبه برای دهد، رو به رو هستیم. ارائه ، را FGD گچ جمله از گچ، زا زمینی

 تا کردند مربوطه حمایت نویسندگان از اوهایو ایالتی دانشگاه و متحده ایاالت زیست محیط از حفاظت سازمان

 دستورالعمل :کنند تهیه ،کشاورزی ک دریک اصالح کننده خا عنوان به گچ عنوان بارا ،  مدیریت راهنمای این

 کاربردی ، اطالعات FGD گچ زمینی از مصارف کاربری و کشاورزی مصارف با رابطه در عمومی. مصارف

 در سایت آنالین صورت به همچنین راهنما این .است شده ارایه بعدی صفحات در فراوانی

http://ohioline.osu.edu است موجود. 

 خاک اصالح کننده عنوان به ،FGD گچ ویژه به گچ، مورد در کلی اطالعات ارائه مدیریت، راهنمای این از هدف

 اطالعات این .است دسترس، موجود در منبعی عنوان به FGD گچ که است هایی مکان سایر همچنین و اوهایو در



 زیست، محیط مشاوران باغبانان، محصوالت زراعی، و خاک مشاوران محصوالت کشاورزی، تولیدکنندگان برای

 .بود خواهد مفیدآن  بازاریابان و FGD گچ تولیدکنندگان و زیست محیط نظارت بر عوامل

 گچ خواص و منابع:  1فصل 

به  را گیاهان رشد تواند می و است گوگرد و کلسیم برای گیاهان، یعنی ضروری مغذی مواد محلولی از منبع گچ

 ها خاک از برخی فیزیکی خواص توانند می همچنین کگچی خا اصالح کننده های .بخشد صورت کلی بهبود

 می خاک ارتقای تراکم باعث اصالح کننده های خاک این .بخشند بهبود را( سنگین رسی های خاک ویژه به)

 های سطحی پوسته تشکیل( 2) کنند، کمک خاک ذرات پراکندگی از جلوگیری به( 1) توانند می بنابراین و شود

 یلاصالح پروف طریق از آب را حرکت و نفوذ نرخ( 4) و کنند، کمک ها نهال تقویت رشدبه ( 3) دهند، کاهش را

 اتالف مواد و خاک فرسایشی هدر رفت توانند می همچنین این اصالح کننده های خاک .دنده افزایش 2خاک

اک خ شیمیایی خواص .دهند کاهش را سطحی های آب روان در محلول فسفر غلظت و دهند کاهش را مغذی آن

اشاره  آلومینیومی سمیت و خاک زیر اسیدیته کاهش می یابد که از جمله آن می توان به بهبود گچ کاربرد نیز با

 طی دوره را در مغذی مواد و آب از کافی منابع جذب برای گیاهان توانایی و عمیق زایی ریشه امر این .داشت

 سدیمی، گچ خاک های احیای برای استفاده داصالح کننده مور ترین دهد. متداول می افزایش خشکسالی های

 گلخانه ها، مهدکودک در استفاده مورد ترکیبی های از اجزای خاک یکی عنوان به تواند همچنین گچ می و است

 بسیار پتانسیل دهنده نشان FGD گچ از متعدد مصارف این .در نظر گرفته شود انداز چشم سایر کاربردهای و ها

 .است باغبانان کشاورزان و نی بهمنفعت رسا خوب آن برای

                                                             
2 soil profile 



 شامل این منابع .است موجود متحده ایاالت در کشاورزی مصارف برای گچ احتمالی منبع چندین حاضر حال در

 گچ فسفات، سنگ از فسفریک اسید تولید به دست آمده از فسفوژیپس شناسی، زمین ذخایر از شده استخراج گچ

به دست  FGD گچ و شده بازیافت دیواری تخته گچ تولیدی، مختلف پروسه های از شده بازیافت گری ریخته

 زمانی و است بزرگ و جدید منبع یک FGD گچ . ها می باشد نیروگاه دودکش در گازهای زدایی گوگرد آمده از

 (.1-1 شکل) شود سوزانده انرژی اشکال سایر یا گرما الکتریسیته، تولید برای سنگ زغال که شود می تولید

 

 هنگام در که آیدبدست می اسکرابر یک توسط( FGD) دودکش گازهای زدایی گوگرد محصول. 1-1 شکل

 حذف دودکش گاز جریان از را( SO2) گوگرد اکسید دی گوگرد، باالی مقادیر حاوی انرژی منابع سوختن

 .(2007 روتون، و نورتون. )کند می

 خاکستر احتراق زغال سنگ، طی در شود.اصل میح سنگ زغال با سوزاندن ما ملی برق مورد نیاز از درصد 52

 گوگرد توجهی قابل مقادیر حاوی سنگ این زغال اگر (.2-1 شکل) شود می تولید 4رسوبی خاکستر و 3بادی

 اکسید دی انتشار،که  1990 سال در پاک هوای قانون اصالحیه که با شود می تولید نیز گوگرد اکسید دی باشد،

                                                             
3 fly ash 
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 توسعه باعث امر این ، منافات دارد.کند می محدود اتمسفر دررا  سنگ زغال سیساتتا به دست آمده از گوگرد

 دودکش گازهای از را گوگرد اکسید دی که است شده( FGD) دودکش گازهای از گوگردزدایی هایسیستم

 محصوالت FGD هایسیستم این .شودمی تنظیمی مقررات در اجرای هامنجر به موفقیت شرکت و کندمی حذف

بازیافتشان کرد و یا  مفید طور را می توان به. این محصوالت (2-1 شکل) کنندمی را تولید گچ جمله یادی ازز

 کنند.می رسوب آبهای سطحی شوند که در این صورت در داده قرار زباله دفن هایمحل در باید

 

 ،(FA) بادی سترخاک جمله از( CCPs) سنگ زغال ناشی از سوزاندن محصوالت کلی افزایش. 2-1 شکل

. 2006 تا 1966 سال از (دودکش گاز زدایی گوگرد)  FGD مواد و ،(BS) بویلر سرباره ،(BA) رسوبی خاکستر

 (.2010 آمریکا، سنگ زغال خاکستر انجمن)

 

 اکسید دیبه حذف  که شود می ساخته (LSFO) آهک سنگ اجباری اکسیداسیون اسکرابرهای در FGD گچ

 5تر اسکرابر فرآیند در یک کلی، طور به .کمک می کند سنگ زغال احتراق از پس دکشدو گاز جریان از گوگرد

                                                             
5 wet scrubbing 



 دوغاب توسط SO2 جذب ابتدا در .گرفته می شوند قرار هیدراته آهک دوغاب معرض در دودکش گازهای ابتدا

 داخل به اضافی هوای ورود تحت فشار (.CaSO3•0.5H2O) می گردد کلسیم منجر به تشکیل سولفیت آهک

 در (.3-1 شکل) کندمی تبدیل CaSO4•2H2O یعنی گچ، به را آن و کرده اکسید را کلسیم سولفیت سیستم،

 مانند آب در محلول عناصر از برخی تواند می جانبی محصول شستشوی آن، از پس و اکسیداسیون فرآیند طی

 کاهش را( Hg) جیوه غلظت تواند می6دانه ها  این ریز حذف موارد، برخی در همچنین .کند حذف را( B) بور

خالء به صورت  فیلتراسیون و انجام سانتریفیوژ با آب بخشی از حذف ما شاهد این فرآیند نهایی مرحلهدر  .دهد

و ( دیواری تخته مثالً) صنعتی مصارف برای مناسبی و باال کیفیت بدست آمده، بازیافتی گچ .می باشیم ترکیبی

 .دارد کشاورزی مصارف

 

 .(2005 همکارانش، و دونتسوا. )FGD گچ تولید برای اسکرابر فرآیند از ح شماتیکیطر. 3-1 شکل

 18 تقریباً ،2008 سال در (.1-1 جدول) است یافته افزایشی تدریجی FGD گچ تولید گذشته، سال چندین طی

 .شد فادهاست دیواری تخته در مصارف از آن عمدتاً( تن میلیون 10.6) ٪60 که شد تولید FGD گچ تن میلیون

میزان  که رودمی انتظار حال، این با .شد استفاده کشاورزیمصارف  در FGD گچ تولید کل از درصد 2 از کمتر
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برای تولید  بیشتری سنگزغال های با سوختنیروگاه زیرا شود، برابر دو آینده سال 10 در FGD گچ سالیانه تولید

استانداردهای  انطباق با تا شوندمی اضافه فعلی هاینیروگاه به جدید دیگری اسکرابرهای و برق اضافه خواهد شد

 FGD گچ از فعلی یموارد استفاده .مربوطه حاصل شود الزامات سایر و EPA پاک هوای هایمدنظر اصالحیه

چون که فواید و مزایای  را پوشش دهد. شد خواهد تولید که یجدید FGD گچ تماممصرف نخواهد بود که  قادر

اثبات شده که  و مشخص شده است آب مدیریت و خاک خواص در راستای بهبود شده استخراج گچ استفاده از

 FGD گچ از استفاده به زیادی تمایلشرکت ها  شود، کشاورزی منجر به افزایش تولیدات تواند استفاده از آن می

 .دارند شده استخراج گچ جای به توسط خودشان در این نوع مصارفشده  باالی تولید کیفیت با

 میزان استفاده از آن در مصارف و میزان کل مصارف این نوع گچ ،FGD گچ میزان تولید. 1-1 جدول

 .(2010 آمریکا، سنگ زغال خاکستر انجمن. )متحده ایاالت در 2008 تا 2003 سال از کشاورزی

 سال
 میزان تولید

 FGD گچ

میزان کل 

 مصرفی

میزان مصارف 

 کشاورزی

ای تنبر مبن بر مبنای تن   بر مبنای تن 

2008 17،755،000 10،653،000 279،000 

2007 12،300،000 9،228،000 115،000 

2006 12،100،000 9،561،000 168،000 

2005 11،975،000 9،268،000 362،000 

2004 11،950،000 9،045،000 131،000 

2003 11،900،000 8،299،000 33،000 

 

 .مخصوص به خود هستند شیمیایی و فیزیکی شناسی، کانی و ویژگی هایخواص  دارای مختلف گچ منابع

 استخراج گچ برای که شود می مقایسه هایی گیری اندازه مشابه نتایج با اغلب FGD گچ خواص و ویژگی های

 و شناسی کانی خواص .آید می دست به مورد استفاده قرار می گیرد، کشاورزی در حاضر حال در که شده،



 شده استخراج گچ و( اوهایو مسکو،) انرژی دوک W.H. Zimmer ایستگاه بدست آمده از FGD گچ فیزیکی

 گچ معدنی ترکیبات .است شده داده نشان 2-1 جدول در( اوهایو کلینتون، پورت) Kwest گروه بدست آمده از

FGD عمدتاً شده استخراج گچ و CaSO4•2H2O گچ اوقات، البته گاهی .می باشد FGD کمی یرمقاد حاوی 

 FGD گچذرات  .است[ CaMg(CO3)2] دولومیت و کوارتز حاوی شده استخراج گچ .می باشد( SiO2) کوارتز

 درکه  شده استخراج گچ به نسبت( میکرون 150 > ٪95 از بیش) یتر یکنواخت و کوچکتر بسیار اندازه معموالً

 دانه تولید، برای متر میلی 4-2 اندازهها در این ریز دانه  و مصارف کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد، دارند

 .کرد پردازش نیز بزرگتر اندازه با هایی گرانول تشکیل برای توان می را FGD گچ حال، این با .دنشو می بندی

 دوک W.H. Zimmer ایستگاه بدست آمده از FGD گچ فیزیکی و معدنی خواص از برخی. 2-1 جدول

 و دونتسوا(. )اوهایو کلینتون، پورت) Kwest گروه بدست آمده از شده اجاستخر گچ و( اوهایو مسکو،) انرژی

 .(2005 همکاران،

 مبنا خواص
 استخراج گچ FGD گچ

 شده

 موجود معدنی مواد
 

 کوارتز گچ،
 کوارتز، گچ،

 دولومیت

 0.38 5.5 % آب مقدار

O2H2•4CaSO % 99.6 87.1 

 13 0.4 % نامحلول مانده باقی

    ذرات اندازه

> 250 Microns % 0.14 100 

150–250 Microns % 3.2 0 

105–150 Microns % 33 0 

74–105 Microns % 33 0 

< 74 Microns % 31 0 

 



 گوگردزدایی فرآیند در استفاده مورد جاذب و اسکرابر فرآیند سنگ، زغال نوع متاثر از FGD گچ شیمیایی ترکیب

 در شیمیایی سایر عناصر غلظت (.2-1 جدول) باشد داشته %99.6 تا خلوصی تواند می FGD گچ این .می باشد

 از شده استخراج گچ در و( اوهایو مسکو،) انرژی دوک W. H. Zimmer ایستگاه به دست آمده از FGD گچ

 (.3-1 جدول) است شده داده در جدول زیر نشان نیز( اوهایو کلینتون، پورت) Kwest گروه

 مسکو،) انرژی دوک W. H. Zimmer ایستگاه به دست آمده از FGD گچ شیمیایی خواص. 3-1 جدول

 همکاران، و دونتسوا(. )اوهایو کلینتون، پورت) Kwest گروه به دست آمده از شده استخراج گچ و( اوهایو

2005). 

استخراج  گچ FGD گچ درصد() عنصر 

 شده

  گیاهی های مغذی درشت

 24.3 24.5 )%( ،(Ca) کلسیم

 18.5 16.1 )%( ،(S) گوگرد

  970 (ppm) ،(N) نیتروژن

 1.0 30 > (ppm) ،(P) فسفر

 74 3600 > (ppm) ،(K) پتاسیم

 200 26900 (ppm) ،(Mg) منیزیم

  (ppm)گیاهی  های مغذی ریز

 13 99 (B) بور

 0.60 > 0.38 > (مس) مس

 3800 150 (آهن) آهن

 0.62 225 ( Mn)  منگنز

 3.2 < 0.60 (Mo) مولیبدن

 3.0 <0.60 > (Ni) یکلن

 8.7 1.2 (روی) روی

  (ppm)محیطی  زیست نگران کننده عناصر

 11 462 > (As) آرسنیک



 5.5 76 (Ba) باریم

 1.0 < 0.12 > (Cd) کادمیوم

 10.4 1.0 > (کروم) کروم

 5.0 100 > ( Pb)  سرب

 25 < 0.60 > (Se) سلنیوم
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  کشاورزی مصارف برای مفید استفاده از گچ خواص: 2فصل 

 آن خواص و ترکیب از خوبی درک داشتن کشاورزی، در گچ از استفاده مورد در هایی توصیه ارائه در راستای

 کلسیم سولفات %79 ( مشتمل بر  CaSO4•2H2O) خالص شیمیایی گچ ترکیب .ای مهم می باشدمساله

(CaSO4 )آب %21 و (H2O )کلسیم درصد 23.3 حاوی خالص گچ .باشدمی (Ca )گوگرد درصد 18.6 و (S )

 . ایناست( CaCO3) آهک از بیشتر برابر 200 تقریباً یا( لیتر در گرم 2.5) آب در گچ پذیری انحاللمیزان  .است

 آن به و باشد داشته آهک در موجود کلسیم به نسبت بیشتری تحرک گچ در موجود کلسیم که شود می باعث امر

 .کند حرکت 7خاک پروفیل در راحتی به تا دهد می اجازه

 گیاهی  مغذی مواد از به عنوان منبعی FGD گچ

آن  کافی مقدار از که بیش کردندمی دریافت بارندگی از زیادی متمادی، گوگرد هایسال برای زراعی محصوالت

 .دارد یگوگرد هاینهادهتوجه قابل کاهشنشان از  خاک، در بارندگی توسط شدهرسوب گوگرد بر نظارت اما ،بود

 16 حدود به میزان این بوده که پوند 31 حدود اوهایو در ما خاک از هکتار هر در رسوب گوگرد 1979 سال در

موارد کاهش  سایر با همراه تنزل، این (.1-2 شکل) ه استیافت کاهش 2007 سال در هکتار هر در گوگرد پوند

 ،یا حاوی مقادیر اندک گوگرد گوگرد بدون کنسانتره بسیار کودهای از استفاده دلیل به نهاده های گوگردی

                                                             
7 soil profile 



 - شودمی خاک از گوگرد بیشترهمه ساله  حذفباعث  که محصول عملکرد افزایش و فشرده کشت هایسیستم

 شود.زراعی می محصوالت در گوگرد کمبود ات مربوط بهگزارش بیشتر افزایش به منجر

 

 تا 1979 سال از( Wooster, Ohio) اوهایو مرکزی شمال در گوگرد مقادیر رسوب کلی کاهش. 1-2 شکل

 .(2010 جوی، رسوبات ملی برنامه. )می باشیم ها سال این در ثابت ما شاهد رویه یک نمودار خطی. 2008

 بیش کشاورزی های خاک از گچ دراستفاده  .است متحده ایاالت در استفاده مورد کود اشکال اولین از یکی گچ

 حتی به تواند می گچ به آهستگی صورت می پذیرد، انحالل گچ که آنجایی از .دارد کاربرد که است سال 250 از

 کودیک  عنوان به گچ از استفاده .کند آزاد خاک در را گوگرد شود، می استفاده که یک سالی از بیش مدت

 محصوالت از بسیاری برای ،گوگرد دکمبو دچار های خاک در ت زراعیمحصوال تولید افزایش برای گوگردی

 (.2-2 شکل) است شده ثابت یونجه و کلزا سویا، ذرت، مانند



 

 کود اولیه اشکال گچ یکی از. یونجه تولید افزایش برای گوگردی یک کود عنوان به استفاده از گچ. 2-2 شکل

 .می باشد گوگرد و از کلسیم عالی منبع و بوده متحده ایاالت در استفاده مورد

 

 انتهای در ها انتقال کلسیم به میوه و رخ می دهد، آهسته بسیار دیگر قسمت به گیاه قسمت یک از حرکت کلسیم

 خوب منابع افزودن .گیاه باشد ریشه دسترس در دائماً باید کلسیم بنابراین،. شود می کم بسیار انتقال سیستم

 ,Sumner and Larrimore) بخشد بهبود را باغی محصوالت کیفیت تواند می گچ، مانند خاک، به کلسیمی

Heckman, 2008; Scott et al., 1993; Shear, 1979.) محصوالت باغی و به ویژه  رسد می نظر به

 جنوب در مثال، عنوان به .دهند میمناسبی  پاسخ استفاده از کلسیم به ریشه های خوراکی اند محصوالتی که دارای

 و است شده شناخته خوبی به زمینی بادام برای کلسیمی یک کود عنوان به گچ از استفاده متحده ایاالت شرقی

 ضروری می باشد بیماری از عاری زمینی بادام مناسب رشد مناطق زراعی برای در کلسیم کافی وجود مقادیر

 انتهای پوسیدگی ،Phytophthora از عوامل گونه های ناشی آووکادو درختان ریشه پوسیدگی (.3-2 شکل)



 Scott et) شود می کنترل گچ توسط حدی تا نیز 8سیب در تلخ عارضه لکه و فرنگی گوجه و دوانههن شکوفه

al., 1993; Shear, 1979.) 

 خاک فیزیکی خواص بهبود برای FGD گچ

همراه  ها سنگدانه نام به بزرگتر واحدهای در آلی مواد و اولیه معدنی ذرات چیدمانی از صورت به خاک ساختار

 از ای گسترده طیف بر خاک ساختار که است شده مشخص .شود می تعریف ها سنگ دانه بین فذمنا سیستم با

خاک  فرسایش و هوادهی به خاک، حرارتی رژیم مواد شیمیایی، و آب انتقال قبیل از مربوط به خاک فرآیندهای

 .گذارد می تأثیر ریشه نفوذ و گیاهچه زنی جوانه مکانیکی، تنش های به خاک پاسخ آب، و باد توسط

 

 ؛2007 سامنر،. )زمینی بادام تولید افزایش برای کلسیمی کودیک نوع  عنوان به گچاستفاده از . 3-2 شکل

 .(2010 همکاران، و تیلمن

                                                             
8 bitter pit in apples 



 

 می کند و فرسایش مستعد را آنها که ناپایدار دارند عمدتا ساختاری ها خاک مرطوب، تا خشک نیمه مناطق در

از  مداوم سوسپانسیونی تشکیل و پراکنده شدن به تمایل ها خاک این .کند می واردش آنها را این مساله مدیریت

 می ایجاد آن نزدیک یا خاک سطح درخصوصاً  تری فشرده ساختار این خاک ها نتیجه، در .دارند آب در ذرات

ین امر ا که ،(4-2 شکل) شود می ایجاد رس ذرات بین متقابل نیروی دافعه اثر در رس خاک پراکندگی .کنند

(.  2004و همکارانش ،  Dontsova) آنها است اطراف گسترده منفی در الکتریکی های میدان وجود از ناشی

 می فشرده کافی اندازه به مضاعف الکتریکی خاک، عکس فرایند قبل است که در این پروسه الیه 9فلوکوالسیون

 ریزدانه به را جداگانه رس ذرات انعقاد جازها جاذب میان ذرات نیروهای کهاست  گونه ای به و این فشردگی شود

فلوکوالسیون  افزایش باعث و( 4-2 شکل) دهد کاهش را این نوع پراکندگی تواند می گچ از استفاده .دنده می ها

 را آب نفوذ فرایند این .می باشد خاک ساختار تثبیت و تشکیل برای الزم شرط فلوکوالسیون خاک .شود خاک

 و (2008 نورتون، ؛1993 همکاران، و نورتون ؛2004 همکاران، و Dontsova و 5-2 شکل) دهد می افزایش

 .بخشد می بهبود را نیز آب کیفیت داده و کاهش را خاک بدین صورت فرسایش نتیجه در

 در که شود می گفته باران قطرات برخورد اثر در خاک سطحی ساختار تخریب به خاک سطح در سله تشکیل

جدی  پیامدهای یکی از .حاصل می شود 10فرد خاکو ریز دانه های  ذرات با شده غنی سطحی الیه یک نتیجه

 درو روزنه های خاک  منافذسیستم  تخریب اثر در که است سطحی تشکیل اندوده ،خاک سطح در سلهوجود 

 کاهش خاک باعث تخریب این منافذ سطحی .شودمی ایجاد هوای اطراف، و خاک بین مشترکسطحی  نازک الیه

                                                             
9 Flocculation 
10 individual soil 



و  نهال رویش بر نامطلوبی تأثیر تواند می همچنین و شود می اطراف کاهش تهویه خاک با هوای و آب نفوذ

 (.6-2 شکل) باشد جوانه ها داشته

 

حل  کلسیم افزودن. خاک فیزیکی خواص بهبود در راستای خاک کننده اصالح یک عنوان به گچ. 4-2 شکل

بهبود  و ارتقای فلوکوالسیون به و کند غلبه Na یا Mg هاییون یپراکندگ تاثیرات ناشی از بر تواندمی پذیر

 شده ارائه اوهایو، ایالتی از دانشگاه 11بیگام جری دکتر توسط تصویر. )کند کمک پراکنده هایخاک در ساختار

 .(است

 

                                                             
11 Jerry Bigham 



 در شرایطی که از گچ برای اصالح سطح خاک استفاده می شود 12بلونت خاکپذیری  نفوذ میزان. 5-2 شکل

در راستای  خاک کننده اصالح یک عنوان به تواند می گچ. استفاده نمی شود گچدر مقایسه با حالتی که از 

 از 13نورتون دارل دکتر توسط تصویر. )کند عمل آب پذیرینفوذ بهبود میزان و خاک فیزیکی خواص بهبود

USDA، است شده ارائه). 

 

 رویش از مانع که کند می ایجاد ای سله خاک،سطح  شدن خشک سپس و خاک ذرات پراکندگی. 6-2 شکل

 از گردد و خاک فیزیکی خواصمنجر به بهبود  تواند می خاک کننده اصالح یک عنوان به گچ. شود می نهال

 (1993.14 همکاران، و نورتون ؛2005 همکاران، و دونتسوا. )کند جلوگیری سطحی سله تشکیل و پراکندگی

 پراکندگی کاهش به گچ .دارد خاک بستگی رطوبت و میزان رس به یزیاد حد خاک تا سطحی سله استحکام

 را سطح خاک شدن خشک سرعت همچنین و کند می کمک شود می سطحی سله تشکیل به منجر که رس خاک

 ایجاد سرعت هم گچ با افزودن بنابراین (.2007 روتون، و نورتون ؛1993 همکاران، و نورتون) دهد می کاهش

 و همچنین نهال استقرار و رویش بهبود به این عوامل منجر که گیرد می قرار تأثیر تحت هایین استحکام هم و سله

                                                             
12 Blount 
13 Darrell Norton 
14 Dontsova et al., 2005; Norton et al., 1993. 



 خاک، سله تشکیل کاهش انتظار مورد نتیجه .شود می نفوذپذیر برابر آن در مقاومت و گسستگی خاک کاهش

 در مختلف هاینمکا صورت گرفته در میدانی مطالعات .است تمحصوالبازدهی تع و ارتقای امر بازدهی بهبود

 داد، افزایش توجهیقابل طوربه را زراعی محصوالت با کمک گچ می توان بازدهی که اندداده نشان جهان سرتاسر

 .است خاک به آبنفوذ  و دهیهوا افزایش ،محصول رویش بهبود بخشی از علت این امر که

 گچ که است آن امر این اصلی علت. می باشد های سدیم خاک احیای برای اصالحی ماده ترین متداول گچ

. شود خاک فلوکوالسیون ذرات به منجر گردد و تبادل منیزیم و سدیم با تواند می که کند می فراهم را کلسیمی

 آب امکان نفوذ که طوری به شود می پراکنده بسیار های خاک این در بهتر کلی ساختار توسعه باعث امر این

 .شود فراهم کخا پروفیل طریق خاک از داخل به کافی

 خاک شیمیایی خواص بهبود برای استفاده از گچ

قابل  +(Al3) آلومینیوم باالی شرایطی که با سطوح در ویژه به گیاه، رشد بر خاک زیرین اسیدیته مخرب اثرات

 قابل و محلول آلومینیوم غلظت باشد، کمتر خاک PH هرچه .است شده شناخته خوبی به مواجه هستیم، تبادل

 که خاک نیست pH این کنند،می رشد اسیدی هایخاک در که گیاهانی از بسیاری برای .است شتربی دسترس

 (.7-2 شکل)است که به گیاهان آسیب می رساند  تبادل قابل آلومینیوم از باالیی سطوح وجود بلکه است، سمی

خاک زیرین می  افق رد آب و مغذی از مواد برداری بهره در منجر به ممانعت ریشه خاک زیر سطحی اسیدیته

 که حالی در .شود می توصیه خاک پایین pH و بهبود خاک اسیدیته اصالح برای کشاورزی آهک استفاده از .شود

 بر است ممکن گچ سطحی کاربرد است،آن  اختالط منطقه به محدود عمدتاً کلسیتی آهک مفید استفاده از اثرات

 مقایسه در گچ بیشتر بسیار حاللیت دلیل امر به این .بگذارد یرتأثنیز  عمق در خاک شیمیایی و فیزیکی خصوصیات

 (.8-2 شکل) می باشد آهک با



 

 بردی و باکمن توسط شده گرفته تصویر. )fescueگیاه  رشد بر+( Al3) آلومینیوم تاثیر کاتیون. 7-2 شکل

 .(است کرده ارائه اوهایو آن را ایالتی از دانشگاه بیگام، جری که دکتر 15(1969)

 

انحالل . خاک زیر سطحی اسیدیته اصالح برای خاک کننده اصالح یک عنوان به استفاده از گچ. 8-2 شکل

 خاک های پروفیل داخل به گوگرد و کلسیم بدین صورت حرکت و است آهک از بیشتر برابر 200 پذیری گچ

 (2006.16 الریمور، و سامنر. )یابد می افزایش گچ افزودن با

 کلسیم حرکت دلیل به از خود را مفیدی اثرات مرطوب مناطق در کلسیم دچار کمبود های اکخ در گچ استفاده از

 ,.Stehouwer et al ؛Farina and Channon, 1988 و 9-2 شکل) است داده نشان زیرسطحی خاک در

 شده آبیهای  تنش کاهش و ریشه رشد بهبودکه در نتیجه این کار منجر به  (Toma et al., 1999 و ؛1999

                                                             
15 Buckman and Brady (1969) 
16 Sumner and Larrimore, 2006. 



در  بهبود منجر به این اسیدی خاک زیرین دارای های خاک در گچ از استفادهبابت  خاک pH در تغییر است.

استفاده از  تأثیر و بنابراین نیست سازی آهک ی برایعامل و است خنثی نمک یک گچ زیرا ،نمی شود گیاه پاسخ

 گیاهی سمی شرایط تواندمی FGD گچ حال، در هر .می باشد کم زیرین نسبتاً خاک یا خاک سطحی pH بر گچ

 در و دهد بهبود+ Al3 با کاتیون واکنش با می باشد را اسیدی هایخاک در محلول زیادی آلومینیوم از که ناشی

 Shainberg و 10-2 شکل) دهد کاهش زیادی حد تا را آن سمی اثرات و کرده حذف خاک محلول از را آن نتیجه

 بهبود به منجر زیرسطحی آلومینیوم ناشی از سمیت اثرات بر غلبه (.1992 ،کراوو و اسمیت ؛1989 همکاران، و

 و آب توانند زراعی می محصوالت که طوری به( 11-2 و 10-2 ،8-2 های شکل) گردد می عمیق زایی ریشه

را  مغذی مواد و آب تامین زیادی حد تا تواند می امر این .دریافت کنند خاک زیرین های الیه از را مغذی مواد

 و خشک حائز اهمیت می باشد فصول در ویژه به امر این خشک مناطق در .دهد زراعی افزایش محصوالت برای

  رطوبتی همراه هستیم. تنش شرایطی است که با مربوط به اغلب FGD استفاده از گچ به مثبت بیشترین میزان پاسخ

 

پس از  ها، داده این. یابد می افزایش چگ افزودن با خاک های پروفیل در گوگرد و کلسیم حرکت. 9-2 شکل

 .(2005 همکاران، و چن. )آمده است دست به گچ استفاده از ماه شش



 

 واکنش+ Al3 با کاتیون تواند می گچ. است ماده ای سمی گیاهان برای+( Al3) محلول آلومینیوم. 10-2 شکل

. دهد کاهش را گیاه ریشه بر آن سمی اتاثر زیادی حد تا و کرده خارج خاک محلول از را آن نتیجه در و داده

 .(است شده ارائه اوهایو ایالتی دانشگاه بیگام از جری دکتر توسط تصویر)



 

 تقویت را گیاهان ترعمیق زاییریشه تواندمی+ Al3 ناشی از کاتیون خاک زیرین اسیدیته حذف. 11-2 شکل

 .(است شده ارائه واوهای ایالتی دانشگاه بیگام از جری دکتر توسط تصویر. )کند
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 گچ کاربری و کشاورزی مصارف:  3فصل 



 کشاورزان اکثر (.192217 کراکر،) دارد طوالنی سابقه ای اورزیکش های خاک در شده استخراج گچ استفاده از

 شیوه بهترین مورد در اطالعاتی همچنین، .دانند نمی را گچ ارزش و ندارند را خود مزارع در گچ از استفاده تجربه

 لفص این در .ندارد وجود خاک در کشاورزی یک اصالح کننده عنوان به گچ از استفاده با مرتبط مدیریتی های

 داده توضیح اختصار به و معرفی آن کاربردهای سایر و کشاورزی در گچ مصارف کاربری از خاص نمونه چند

 اوهایو در کشاورزی مصارف برایاز گچ  دسترس در منبع یک شد، ذکر 1 فصل در قبالً که همانطور .است شده

 .است FGD گچ متحده، ایاالت و

 محصوالت کشاورزی رایب گیاهی مغذی مواد منبعی از عنوان به گچ

 مغذی ماده متقابل اثر سنجش برای 2005 تا 2002 سال از آزمایشی اوهایو، در ذرت بهتر عمل آوری در راستای

 هکتار در پوند 210-0 نرخ با و( NH4NO3) آمونیوم نیترات صورت نیتروژن به .شد انجام نیتروژن به گوگرد

نتایج به دست  .شد استفاده هکتار در پوند 30 نرخ با FGD محصول دیگری از یا FGD گچ صورت به گوگرد و

 مقایسه در ذرت بازدهی ( P ≥ 05/0)قابل توجه  افزایش منجر به گوگرد کاربرد که داد نشان 2003 سال در آمده

، اثرات متقابل  2005 و 2004 سال درما شاهد بودیم که  (.1-3 جدول) بود گوگرد بدون شاهد مورد کنترلی با

نیتروژن همراه بود که این  کاربری پایین هاینرخ در گوگرد نسبی بازده افزایش با نیتروژن، به گوگرد ه ازاستفاد

 کاهش که دهدمی نشان نتیجه این .بود در آنها باالتر نیتروژن موارد مشابهی بود که کاربرد نرخ از بیشتر ،بازدهی

 پتانسیل همچنین و نماید جبران را گچ از استفاده ههزین تواندمی بازدهی محصول افزایش و نیتروژن ورودی

 .دهد نیز کاهش را نیترات به زیرزمینی و سطحی هایآب آلودگی

2003 2004 2005 
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 نیتروژن

بدون 

 گوگرد

پوند  30

 گوگرد

هر  در

 هکتار

بدون 

 گوگرد

پوند  30

 گوگرد

هر  در

 هکتار

بدون 

 گوگرد

پوند  30

 گوگرد

هر  در

 هکتار

 در پوند

 هکتار

هکتار هر در بوشل  

0 127 149 105 122 66 61 

60 161 180 139 149 67 90 

90 162 181 148 158 76 85 

120 185 192 161 190 89 132 

150 184 193 170 167 118 111 

180 190 206 172 162 99 84 

210 194 199 186 168 86 93 

 

 سیلت لوم در شده کشت ذرت بازدهی رب( S) یگوگرد و دار نیتروژن کودهای تاثیر. 1-3 جدول

Wooster (.2008 همکاران، و چن. )2005 تا 2003 سال از 

 کلسیم سولفیت و( CaSO4) کلسیم سولفات حاوی که FGD محصول بدست آمده از نوع دو و کشاورزی گچ

(CaSO3 )کشاورزی خاک یک بود به (Wooster silt loam )نزدیکی در واقع Wooster ا نرخب اوهایو، در 

 یونجه محصول درصدی 40 تا 10بیشتر  رشدما شاهد  .شد اعمال هکتار هر در گوگرد پوند 60 و ،14 ،0

(Medicago sativa L). موارد تحت کنترلی که از گچ  به نسبت کشت شده جدید در موارد به کاربرنده گچ

 رشد درصدی 18اهد افزایش ما ش ،Wooster در همچنین (.182005 همکاران، و چن) بودیم استفاده نکردند،

ناحیه  بر روی پنج دیگر مطالعه یک در (.1-3 شکل) بودیم 2002تا  2000 سالهای در طول گچ افزودن با یونجه

 21 و ،14 ،7 ،0 نرخ با FGDمحصوالت  و شده استخراج گچاز  ، اوهایو مختلف مناطق در مستقر یونجه کشت
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 متوسط بازدهیین هایی که از گچ به عنوان کود استفاده شده بود، در زم .شد استفاده هکتار هر در گوگرد پوند

درصد افزایش یافت. این افزایش  4.6 نشده، تیمار شاهد به گوگردی نسبت تیمارهای با 2001 سال در یونجه

 P≤0.05 سطح در آماری نظر از نتایج این .بود نشده تیمار شاهد به نسبت درصد 6.2،  2002 سال بازدهی در

 (.192005 همکاران، و چن) بود دارمعنی

 

 افزودن با( 2002-2000 سالهای برای تجمعی بازده) اوهایو، ،Wooster در یونجه بازدهی کشت. 1-3 شکل

 نشان نوار هر روی مختلف حروف. یافت بخشید، افزایش بهبود را خاک گوگردی سطح مواد مغذی که گچ

 .است P ≤ 0.05 در دار معنی یک اختالف دهنده

 بهبود برای کلسیم منبع ترین رایج و بگذارد تأثیر محصوالت زراعی نیز سایر بازدهی بر تواند می همچنین چگ

 زمینی بادام بازدهی افزایش باعث تنها نه گچ از استفاده می باشد. متحده ایاالت شرقی جنوب در زمینی بادام تولید

 گچ استفاده از که دهد می نشان فلوریدا در ای مطالعه .بخشد می بهبود نیز را زمینی بادام کیفیت بلکه شود، می

 در کلسیم غلظت و زمینی بادام مقدار و بازدهی افزایش باعث توجهی قابل طور به هکتار، در تن 0.5 میزان به

 (.2-3 جدول) شود می زمینی بادام های دانه
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محتوای  ارزش بازدهی گچ

کلسیمی 

 بذر

 % دالر/ هکتار پوند/هکتار تن/هکتار

0 3،280 540 0.021 

0.5 3،940 649 0.034 

 

. فلوریدا در کرده رشد زمینی بادام( Ca) کلسیم محتوای و مقدار بازدهی، بر FGD گچ تأثیر. 2-3 جدول

 (2006.20 الریمور، و سامنر)

 خاک فیزیکی خواص بهبود برای استفاده از گچ

 مهار با را پذیری سطحی خاک نفوذ نرخ گچ که ستا شده داده نشان شد، داده توضیح قبل فصل در که همانطور

 FGD گچ بر روی استفاده از میدانی مطالعه یک ایندیانا در .بخشد می بهبود سله سطحی در تشکیل ایجاد تأخیر یا

 2-3 شکل در نتیجه و شد انجام ضعیف زهکشی با خاکی در نفوذپذیری بهبود برای هکتار در تن 2-1 میزان به

در آن  FGD گچ ای که از مزرعه به نسبت شاهد مزرعه در (..2007 روتون، و نورتون) است شده داده نشان

 به منجر و کند می محدود را هوادهی خاک آب حوضچه .داشت وجود بزرگتری آبی استفاده شده، حوضچه

 .شود می محصوالت زراعی تضعیف
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تصویر جلویی مربوط به . شود می آب ذنفو پذیری خاک و نفوذ افزایش باعث FGD گچ از استفاده. 2-3 شکل

 روتون، و نورتون. )است مورد کنترل بخش تصویر عقبی مربوط به استفاده کرده و گچ از بخشی است که

2007). 

این  که بدین صورت دهد کاهش رس ذراتفلوکوالسیون  با را خاک فرسایش تواند می خاک در گچ استفاده از

 .می شوند محلآن  از به جابجایی مستعد کمتر نتیجه در و شوند می نشین ته سطحی های آب از خارج ذرات

 تاسیسات زمین های اطراف خاک اتفاق در این .اند شده غنی محلول فسفر منظر از عمدتا متحده ایاالت های خاک

سب منا آزمایش بدوندار،  فسفر یامقادیر زیادی از کودهای حیوانی  که مشاهده می شود زمانی حیوانات، پرورش

 باعث تواندمی شود، دریافتی منتقل هایآب داخل به مزرعه از در خارج اگر فسفر، این .، استفاده شود خاک

 کلسیم .دارد هاآب سایر یا آب دریاچه به مغذی مواد حد از آب شود که داللت بر نفوذ بیش 21اتروفیکاسیون

 بهبود به نتیجه در و دهد تشکیل را کلسیم فسفات رسوب و خورده پیوند این فسفر با تواند می گچ در موجود

 روان در فسفر کاهش برای گزینه کاربردی چندین بین از (.222006 همکاران، و فاوارتو) کند کمک آب کیفیت

 شکل) بود ترین مورد صرفه به مقرون و مؤثرترین هکتار، هر در تن 2.0 معیار حدودی با گچ سطحی، های آب
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 در بهترین تواند می ،FGD گچ جمله از گچ، از استفاده که است شده پیشنهاد (.Stout et al., 2000 و 3-3

 بزرگ تاسیسات به دست آمده از حیوانی کودهای مغذی مواد مدیریت برای که (BMP) مدیریتی برنامه های

 .شود در نظر گرفته دام به کار برده می شود، پرورش

 

 همکاران، و برائر. )است واکنشی محلول همان فسفر DRP. ارواناب ه فسفر بر گچ تاثیر استفاده از. 3-3 شکل

2005.23) 

 

 خاک شیمیایی خواص بهبود برای استفاده از گچ

 و بهبود زیرسطحی آلومینیوم سمیت شخم، منجر به کاهش الیه در گچ استفاده از که داد نشان برزیل در ای مطالعه

 24لوسیانا و سورگوم سویا، گندم، ذرت، توسط یمغذ مواد و آب جذب که طوری به گردد می عمیق زایی ریشه

مثال  برای (.251995 ،. .همکاران و ریچی) است یافته بهبود چشمگیری طور به( ای علوفه یکی از انواع حبوبات)
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 متریسانتی 45 عمق در شده یافت ذرت هایریشه درصد ، بیشتر یا هکتار هر در تن 2.7 افزودن گچ به میزان با

 درصد 50 و 24 ،50 ،45 ترتیب به نیز لوسیانا و سورگوم گندم، ذرت، بازدهی .یافت افزایش ددرص 600 از بیش

 FGD گچ کاربرد که داد نشان پی سی سی می در ای مطالعه .یافت مورد تحت کنترل آزمایشی افزایش به نسبت

 بهبود کیفیت و( 3-3 ولجد) پنبه بازدهی افزایش خاک زیربن، اسیدیته بهبود باعث هکتار در تن 4.4 به میزان

حاکی از فواید استفاده از  نیز کشت ذرت روی بر جنوبی آفریقای بررسی های انجام شده در .می گردد پنبه کلی

 Farina) شده است استفاده خاک زیرین اسیدیته مشکالت بر غلبه به کمک برای از آن می باشد که زمانی گچ در

et al., 2000a; 2000b.) 

بر  چین در میدانی مطالعه در این باره یک. است سدیمی خاک های احیای برای اصالحی ماده ترین متداول گچ

تنها امکان  ،2000 سال این خاک در احیاء از قبل .شد انجام سدیمی خاک یک اصالح برای گچ از استفاده روی

هر  در تن 26 زانمی به از گچ 2001 سال در وجود داشت. سایت این در زراعی محصوالت از کمی رشد تعداد

 4-3 شکل .بودیم 2003 و 2002 های سال در ذرت برای احیای این خاک استفاده شد و ما شاهد کشت هکتار

 که از گچ استفاده نشده بخشی در و( تصویر عقبی)استفاده شده  بخشی که از گچ در را ذرت های بوته رشد

 .دهد می نشان( تصویر جلویی)

 سامنر. )پی سی سی می در اسیدی خاک زیر یک در پنبه بازدهی بر FGD گچ تاثیر استفاده از. 3-3 جدول

 (2006.26 الریمور، و

 پنبهالیاف لینت   دانه پنبه استفاده از گچ

تن در  تن در هر هکتار

هر 

 هکتار
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0 1،660  612 

4.4 1،990  729 

 

 

خاک  یا سدیمی های خاک حاصال در راستای خاک کننده اصالح یک عنوان به استفاده از گچ. 4-3 شکل

مربوط  زمینه پستصویر  و است کنترلمورد  بخش تصویر جلویی مربوط به. یسدیم های آمیخته با خاک های

 .(Xu، 2006. )استاستفاده کرده  گچ از ی است کهبخشبه 

 ورزشی های زمین و مناظر گلخانه ها، مهدکودک ها، در استفاده از گچ

 گیاه رشد کشت و محیط اجزای از یکی عنوان استفاده از گچ به

 کیفیت باکشت گیاه  های محیط ایجاد برای کمپوست و رسوبی خاکستر ،FGD از ترکیبی از گچ ما ،2004 سال در

 های نهال 5-3 شکل .ساخت مناظر چشم انداز ، استفاده کردیم صنایع و ها مهدکودک برای هزینه کم و باال

کشت  محیط یک در که هنگامی کاشت از پس روز 35 را( Lycopersicum esculentum) فرنگی گوجه

 است، خاکستر و کمپوست ،27خاک پیت گچ،بستری از  حاویکشتی که  محیط با مقایسه در کنند می رشد تجاری
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 محیط با مقایسه در FGD گچ حاوی محیط کشت که داد نشان نتایج (.Bardhan et al., 2005) دهد می نشان

 .داد افزایش توجهی قابل طور به را نگیفر گوجه رشد کشت تجاری،

 

 مهد در به منظور کاربرد مصنوعی های خاک ترکیبات از جزئی عنوان به FGD گچاستفاده از . 5-3 شکل

 کردندمی رشد تجاری کشت محیط یک در چپ سمت گلدان در فرنگیگوجه هاینهال. ها گلخانه و ها کودک

 .کردندمی رشد FGD گچ حاویکشت  محیطیک  در ندبود راست سمت گلدان در که نهال هایی و

 23 ،28بیوسولید درصد 12 ،رسوبی خاکستر درصد FGD، 33 گچ درصد 20 حاوی ما ترکیبی  ،2004 سال در

محیط  از این. کردیم ایجاد 30اسفاگنوم پیت درصد 12 و 29لبنیساخته شده از پساب های  کود کمپوست درصد

. .شد استفاده،  pot-in-potتحت سیستم تولید  31سرخ افرای از درختان نهالستانی رشد آزمایش برای کشت

آن در حداقل  محیطی زیست بالقوه منفیآثار  ی بود کهفروش قابل و سالم نهالستانی محصوالت تولیدما  هدف

 در Willoway Nursery سایت درموجود  تجاریترکیبات  با FGD گچ حاوی این ترکیب. میزان ممکن باشد
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Avon، گچ حاوی ترکیب در افرا درختان رشدطبق بررسی های انجام پذیرفته توسط ما، . شد مقایسه وهایوا 

FGD بودآنها  مشابهنبود ولی در هر حال  تجاری های مخلوط از بهتر. 

 ورزشی های زمین و اندازها چشم ساخت برای استفاده از گچ

 می که دارد ای اسیدیته تاثیرات بهبود به نیاز اغلب نچمن این اماک مدیریت و دارند باالیی چمنزارها عموما عمر

منجر به بهبود  فقط کشاورزی آهک استفاده از .شود انباشته خاک پروفیل در نیتروژنی استفاده از کود دلیل به تواند

 خاکی زدن شخم بدون زیرین را خاک اسیدیته تاثیرات تواند آهک نمی .کاربری می شود الیه خاک در اسیدیته

 آهک از انحالل پذیری آن از این جهت که گچ سطحی کاربرد .بخشد بهبود است، رشد حال در چمن آن در که

 کهرا +( Al3) آلومینیومی سمیت و کند فراهم هاعلف برای را گوگرد و کلسیم تواندمی بیشتر است، کشاورزی

 نیتروژنی باال رفته، کود ده زیاد ازاستفا دلیل به اسیدیته آنها اغلب که هاییخاک در کرده رشد هایعلف توسط

 گچ از استفاده با چمن میزان پوشش که داد نشان شد انجام پنسیلوانیا ایالتی دانشگاه در که آزمایشی .بخشد بهبود

FGD یافت افزایش درصد 6 هر هکتار، در تن 7 میزان به (Schlossberg، 2006.) گچ استفاده از 6-3 شکل 

FGD ن می دهدگلف را نشا زمین روی. 

 

 .(2006 الریمور، و سامنر. )گلف زمین یک خاک سطح روی FGD پخش گچ. 6-3 شکل



 کشاورزی در کاربری گچ مصارف سایر

از کاربرد گچ به صورت خالصه  مختلف پتانسیل 20 ارایه شد، (2006) همکاران و دیک که توسط در گزارشی

 افزایش برای گچ شد، ذکر قبال که همانطور .بود نیزمی کاربردهای سایر و ذکر شد که شامل مصارف کشاورزی

 انباری پوسیدگی گچ مثال، عنوان به .است شده و زراعی استفاده باغی محصوالت از برخی کیفیت و بازدهی

 (.321979 شیر، ؛1993 همکاران، و اسکات ؛2006 الریمور، و سامنر) دهد می کاهش را فرنگی گوجه و طالبی

 افزایش باعث هر هکتار در پوند 3000 تا 1000 میزان به FGD گچ استفاده از که داد شانن جورجیا در مطالعه یک

 شود می نگهداشت آن همچنین افزایش زمان طالبی و در پوست افزایش کلسیم میوه، بازدهی بهتر طالبی، رشد

 پوند 4000 میزان به گچ ازاستفاده  که داد نشان آالباما و پیسیسیمی در ایمطالعه (.200633 الریمور، و سامنر)

 .می دهد نیز افزایش را آن ماندگاری و می دهد افزایش درصد 20 تا را فرنگیگوجه بازدهی هر هکتار، در
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 مصارف کاربری گچ:  4فصل 

 مناسب در استفاده از گچ میزان نرخ تعیین

 مورد مناسب گچ مقدار بتوان است الزم محصوالت زراعی، تولید افزایش برای گچ از بهینه استفاده منظور به

 وزراعی  محصول تولید در گچ از استفاده مدنظر برای اهداف به گچ استفاده از میزانمساله  .دکر تعیین را استفاده

 از حاصل درآمد افزایش عوامل از یکی مساله اول، این وهله در .دارد بستگی سرمایه بازگشت از کشاورز درک

 .می باشد گچ تفاده ازاس و نقل و حمل هزینه به نسبت کود مصرف کارایی بهبود یا محصول بازدهی افزایش

 اصول اساس بر گچ، از زمینی مصارف کاربری از بسیاری برای شده توصیه های نرخ که است این مساله مهم

 از بیش استفاده ی باشد، FGD گچ گچ مورد استفاده، منبع اگر .باشد زراعی علوم و علم خاک شده تعریف کامالً

کاربرد گچ  .باشد مضر تواند می این مساله همچنین و شود رتعبی صورت دور ریز به است ممکن شده تعیین حد

 از بیش استفاده صورت در نیتروژن می باشد و کود مانند کشاورزی، های نهاده دیگر انواع با در کشاورزی مشابه

 برای است ممکن باشد، شده تعیین میزان از کمتر ی کهنرخ گچ با از استفادهدر ضمن  .می تواند مضر باشد حد

 خاک، در گچ از استفاده برای مدنظر هدف به توجه با .باشد اثر بی خاک کیفیت بهبود یا محصول بازدهی ایشافز

 چندین تا پوند 100 از کمتر باشند. این نرخ ها بازه ای شامل متفاوت بسیار تواند می مناسب های کاربری نرخ

 سال را شامل می شود. هر در هکتار هر در تن

 محصوالت زراعی تولید افزایش برای گوگردی کود عنوان به گچ از میزان استفاده نرخ



زراعی و کشاورزی  محصوالت در گوگرد کمبود. است گیاهان تغذیه برای گوگرد و کلسیم از کیفیتی با منبع گچ

می توان به موارد  عوامل ایناز جمله  (.342006 همکاران، و دیک) است افزایش حال متعددی در عوامل دلیل به

 ورودی کاهش خاک می گردد، از گوگرد بیشتر حذف به منجر که محصول بازدهی افزایش اشاره داشت. زیر

 .گوگردی حاصل از جو رسوبات کاهش و مغذی کودهای سایر در جانبی فراورده عنوان به نهاده های گوگردی

امکان  ..ستا شده ارائه 1-4 جدول در خاص بازدهی با زراعی مختلف محصوالت توسط شده حذف گوگرد

الزم باشد  است ممکن و یابدمی کاهش گیاه حذف دلیل زراعی به محصوالت در خاک از گوگرد دسترسی به

 .شود افزوده خاک به اضافی گوگرد چرخشی محصوالت کشاورزی، در کشت بهبود رشد برای

 .است شده استفاده محصوالت زراعی مغذی مواد وضعیت ارزیابی به منظور بر روی گیاهان از انجام آزمایشات

مقادیر  .یابد می کاهش محصوالت زراعی در گوگرد کمبود دلیل به معموالً گیاهی های بافت در گوگرد غلظت

 اصالح برای احتماالً بحرانی سطوحاین  .است آمده 2-4 جدول در زراعی گیاهان در گوگرد غلظتبحرانی 

 گوگرد کمبود رفع برای مزرعه به موقع به بازگشت یراز بود نخواهد مفید فعلی محصول در گوگرد غذایی نیازهای

 دارند کمی گوگرد که هایی خاک شناسایی به تواند می زیرا است مهم اطالعات این حال، در هر .است مشکل

 آتی باشد. سال کشاورزی محصوالت در گوگردی کود نیازهای مورد در گیری راهنمایی برای تصمیم و کند کمک

 کمبود مدل از یک استفاده باشند، گوگرد کمبود دچار است ممکن که هایی خاک ناساییش برای دیگر رویکرد

 با کمک محصوالت زراعی رشد به منظور اوهایو های خاک گوگرد وضعیت از داده پایگاهیک  .است گوگرد

 و فرایند اسکرابر از ناشیگوگردی  های خروجیشد  که در آن  ایجاد آلی مواد و یجو های ورودی ترکیب

 سازماندهی ها شهرستان داخل در خاکی سری های اساس بر داده پایگاهاین  .نیز در نظر گرفته شد محصول حذف
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پتانسیل دسترسی  .کند بینی پیش محصوالت زراعی رشد برای خاص را خاک یک گوگردی وضعیت تا است شده

 توانید می را مدل این .کرد بینی پیش این مدل از استفاده با توان می را طریق خاک از گوگرد محصوالت زراعی به

 آسان این مدل از استفاده .کنید پیدا http://www.oardc.ohio-state.edu/sulfurdef در آدرس اینترنتی

ممکن است  موجود گوگرد نظر از خاک آیا این مساله است که سریع تعیین برای خوبی ابزار و این مدل است

آزمایشات  نتایج توسط تایید حال، این با. نه یا کند محدود را محصوالت زراعی تولید نتیجه در و باشد کمبوددچار 

 انجام نحوه مورد الزم در جزئیات. شود می توصیه محصول بافت تحلیل و تجزیه یا/و مزرعه در صورت گرفته

 . است شده ارائه( 1997) 35ساندرمایر توسط مزرعه در این آزمایشات

 نیاز مورد گچ مقدار و خاص بازدهی با مختلف محصوالت زراعی توسط حذف شده( S) گوگرد. 1-4 جدول

 ( 2008.36 همکاران، و دیک. )شده حذف این گوگرد جایگزینی برای

 محصول

 بازدهی
گوگرد حذف 

 شده

با  جایگزینی برای نیاز مورد گچ مقدار

 شده حذف گوگرد

 پوند/هکتار پوند/هکتار تن/هکتار 

 81 15 5.8 ذرت دانه

علوفه  سورگوم

 ای

4.2 22 118 

 38 7 2.4 گندم

 65 12 1.0 کلزا

 65 12 1.8 دانه سویا

 32 6  1.7 آفتابگردان گل

 161 30 5.8 یونجه
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 گونه چمن

مناسب برای 

 سرد فصل

4.0 16 86 

 215 40 0.8 پنبه

 113 21 2.0 بادام زمینی

 65  12 3.5 برنج

 242 45 30 چغندر قند

 151 28 27 پرتقال

 220 41 30 ه فرنگیگوج

 118 22 25 سیب زمینی

  

 

 یک سری محصوالت برای گوگردی کود یک نوع عنوان به گچ الزم برای استفاده از پیشنهادی های میزان نرخ

 گوگرد ورودی از طریق مربوط به با ترکیب داده های ها نرخ میزان این. است شده فهرست 3-4 جدول خاص در

 محصول حذف به خروج گوگرد از طریقدر نظر گرفتن داده های مربوط  و با آلی موادافزودن  و جوی نزوالت

 عنوان به - شود استفاده کلسیمی کود عنواناز گچ به گوگردی کود جایبه اگر .ارایه شده است 37و آبشویی خاک

 میزان نرخ – ینیزمبادام مانند ایریشه محصوالت ویژهبه و باغی محصوالت کیفیت و بازدهی افزایش برای مثال،

  (.200738 ،. سامنر) برسد هکتار در هر پوند 4000 تا 1000 به تواندمی مصرفی
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 مقادیر. است متغیر کلسیم درصد 24 تا 20 و گوگرد درصد 19 تا 17 از معموالً گچ در کلسیم و گوگرد غلظت

 اساس بر( 4-4 جدول) رددگ می اضافه خاک به گچ مختلف کاربری های توجه به میزان با که مغذی عناصر این

 .می باشد کلسیم درصد 23.3 و گوگرد درصد 18.6 استفاده از گچی است که دارای

 ( 2008.39 همکاران، و دیک) زراعی گیاهان در گوگرد بحرانی میزان غلظت. 2-4 جدول
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  غلظت   

 % زیاد % کافی % کم % دچار کمبود زمان نمونه برداری شده برداری نمونه قسمت محصول

 0.50 < 0.50–0.26 0.25–0.20 0.20 > ابتدای جوانه زنی سانتی متر باالیی 15 یونجه

 0.50 < 0.50–0.21 0.20–0.10 0.10 > رویش کالله برگ سنبله ذرت

 Boost stage < 0.15 0.15–0.20 0.21–0.40 > 0.40 باالیی های برگ جو دوسر

 0.40 < 0.40–0.21 0.20–0.15 0.15 > ابتدای گل دهی سه برگ اول دانه سویا

  0.40–0.15   اواخر پنجه زنی YEB† جو

  0.47–0.35   قبل از گل دهی YMB کانوال

  0.25–0.20   ابتدای گل دهی YMB پنبه

  0.25–0.10   اکتیوهنگام رشد  جوان سبزه های علف چچم

  0.35–0.20   یهقبل از گل د YML بادام زمینی

  0.13–0.12   هنگام رشد اکتیو باالیی هدهمشا قابل های لبه نیشکر

  0.30–0.18   هنگام رشد اکتیو سبزه های جوان شبدر سفید

  0.40–0.15   اواخر پنجه زنی YEB/YMB گندم

  0.14   مرحله حداکثر پنجه زنی کل بخش باالیی برنج

  0.23   پنجه زنی اکتیو کل بخش باالیی برنج

†YEB, جوان ترین پهنک برگ تازه روییده شده; YMB,جوان ترین پهنک برگ کامل  ; YML,  جوان ترین برگ کامل . 



 محصوالت رشد بهبود در راستای گوگرد مغذی ماده تامین برای نیاز مورد گچ مقادیر مصرفی. 3-4 جدول

 برداشت هنگام در شده حذف گوگرد مقدار اساس بیان شده و بر کلی طور به پیشنهادات این. مختلف زراعی

 . است آبشویی دلیل به کسر گوگرد محصول و

 محصول
 گوگرد مصرف مقدار

 مقدار مصرف گچ

 هکتار/  پوند هکتار/  پوند 

 160 30 ذرت دانه

 220 40 ای علوفه سورگوم

 160 30 گندم

 160 30 کانوال

 160 30 سویا

 80 15 آفتابگردان گل

 380 70 یونجه

مناسب  گونه چمن

 سرد برای فصل

30 160 

 540 100 پنبه

 270 50 زمینی بادام

 160 30 برنج

 540 100 قند چغندر

 320 60 پرتقال

 540 100 فرنگی گوجه

 270 50 زمینی سیب

  

 گچ. استفاده از مقدار اساس بر( Ca) کلسیم و( S) گوگرد نرخ مصرفی میزان. 4-4 جدول

 کلسیم گوگرد گچ

 هکتار / پوند هکتار/  پوند هکتار/  پوند

50 9.3 12 



100 19 23 

 233 186 (تن 0.5) 1000

 466 372 (تن 1.0) 2000

 1،165 930 (تن 2.5) 5000

 2،330 1860 (تن 5.0) 10000

 3،495 2790 (تن 7.5) 15000

 4660 3720 (تن 10) 20000

 

  خاک شیمیایی و فیزیکی خواص بهبود در راستای خاک اصالح کننده عنوان یک به گچ استفاده از میزان

. باشد داشته خاک نیز برای زیادی شیمیایی و فیزیکی فواید تواند مفیدی که دارد، می ای تغذیه فواید بر عالوه گچ

 سله تشکیل( 2) کند، جلوگیری خاک ذرات پراکندگی از( 1: )تواند می ها خاک از برخی استفاده از گچ در

 داخل به آب حرکت و آب نفوذ پذیری نرخ میزان (4) کند، تقویت را نهال رویش( 3) دهد، کاهش را سطحی

 های آب روان در فسفر و مغذی مواد غلظت و خاک فرسایش از( 5) دهد، افزایش خاک پروفیل طریق خاک از

 . آلومینیوم گردد سمیت ناشی از و خاک زیر منجر به کاهش اسیدیته( 6) بکاهد و سطحی

 قاشق یک که است این خیر، یا است مفید خاک برای فیزیکی نظر از گچ اآی ببینید اینکه برای ساده آزمایش یک

 قاشق دو توانیدمیهمچنین . بردارید کوچک لوله یک با را باران یا مقطر آب اونس نیم و خاک چایخوری

آب  و خاک. کنید پر آب با را آن سوم دو و دهید قرار صافبا دیواره  کوارتی شیشه یک در را خاک غذاخوری

 خاک بماند، کدر ساعت دو از پس باالیی مایع اگر. بماند بیشتر یا ساعت دو دهید اجازه سپس و دهید تکان را

 معموالً خاک فیزیکی خواص بهبود برای گچ از استفاده میزان نرخ. خواهد داد واکنش گچ استفاده از به احتماالً

 در(. 402007 روتون، و نورتون ؛2006 ان،همکار و براور) است هر هکتار در پوند 5000 تا 1000 محدوده در
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 باالتر های نرخ سدیمی، استفاده از میزان های خاک مانند که شرایط خاک شدیدا نامساعد است، موارد برخی

 شود. انجام است ممکن

 اصالح برای( GR) شده گچ بینیپیش نیاز. کرد استفاده خاک شیمیایی خواص بهبود برای گچ از توان می همچنین

 شدهدادهنشان معادالت از استفاده با توانمی را سدیمی هایخاک و منیزیم از متاثر هایخاک خاک زیرین، یتهاسید

موارد  به نسبت باالتری هاینرخ استفاده از گچ در این موارد خاص، میزان برای. آورد دستبه 5-4 جدول در

 یا شود مبادله منیزیم یا سدیم با باید( عمدتاً) کلسیم زیرا شود،می توصیه مغذی مواد کمبود مربوط به اصالح

 آهک توسط راحتی به توان نمی را نیاز خاک به کلسیم. شود شسته پایین رو به آلومینیوم جایگزینی با برای

 های خاک مورد در همچنین. است گچ از کمتر برابر 200 کشاورزی آهک حاللیت زیرا کرد تامین کشاورزی

 اسیدیته اصالح برای. نیست خاک pH باالرفتن بیشتر به نیازی و است باال بسیار حاضر خاک حال PH سدیمی،

هر  در تن 10 تا 2 از معموالً گچ کاربرد میزان ،(متری خاک سانتی 60 تا 20 عمق) اسیدی های خاک زیر در

میزان . است هکتار هر در تن 5 تا 2 بین معموالً گچ کاربرد میزان منیزیم، دارای خاکهای اصالح برای. است هکتار

سال  چند نیاز هر صورت است که در هکتار در هر تن 5 تا 1 از شور رسی هایخاک در معمول از گچ استفاده

 یکبار سال دو هر که گچ باشد الزم است آبی ممکن مزارع در یا مرطوب هوای و آب در. است این میزان متغیر

  .شود می خارج خاک پروفیل از گچ زیرا شود استفاده

 خاک و منیزیمی های خاک خاک، زیر اسیدیته اصالح برای( GR) گچبه  نیاز برآورد معادالت. 5-4 جدول

 .سدیمی های

*معادله معادالت اصالحی  منبع 



 زیر اسیدیتهمعادله اصالح 

 خاک

 
GR (lbs/acre) = (–114 + 82.773As – 2.739As

2) × 0.893/0.186 

 و ریچی

 همکاران،

1995 

 منیزیم اصالحمعادله 

GR (lbs/acre) = [(% Mg base saturation – 20)/100 × CEC × 2000] + [(pH –7.2) × 
2000]  
 یا
GR (lbs/acre) = [(((ppm Mg/120)/CEC) – 0.20) × CEC × 2000] + [(pH –7.2) × 2000] 
 

Hecht، 2006  

 سدیم اصالحمعادله 
GR (lbs/acre) = [(((ppm Na/230)/CEC) – 0.02) × CEC × 2000] + =  

[(((ppm Mg/120)/CEC) – 0.20) × CEC × 2000] + [(pH –7.2) x 2000] 
Hecht، 2006  

 با ساعت 18 مدت به خاک گرم 2 اینکه از پس( محلولموجود در  S( / )شده جذب S) برابر است با Asمیزان 

 خاک کاتیونی تبادل ظرفیت CEC. شود می داده تکان CaSO4·2H2O موالر میلی 0.75 محلول لیتر میلی 20

(meq/100g )است. 

 مناظر انداز گلخانه و ورزشی، مهدکودک، های زمین در استفاده از گچ میزان نرخ

 همان اساس بر عموماً ها و مناظر چشم انداز گلخانه ها، مهدکودک ورزشی، های زمین برای گچ از استفاده

 مورد میزان نرخ حال، این با. است زراعی حصوالتمدنظر استفاده از گچ برای م شیمیایی و فیزیکی خواص

 یا ساالنه کاربری های از اجتناب و خاک در گچ زدن شخم در ناتوانی دلیل به از گچ در این اماکن عموماً استفاده

باشد. این نرخ می تواند محدوده ای  متفاوت بسیار تواند می استفاده از گچ میزان نرخ. می باشد متعدد بیشتر

 تا 4000 محدوده ای مشتمل بر یا و باشد گلخانه ای و زمین های مهدکودک درصد برای 20 تا 5 رمشتمل ب

 ؛2004 همکاران، و باردهان)باشد  ورزشی و انداز مناظر چشم چمن های زمین برای هکتار هر در پوند 14000

 (. 200741 شلوسبرگ،

  مختلف صارفم برای گچ استفاده از شده توصیه های میزان نرخ از ای خالصه
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 در مختلف کارکردهای برای آن کاربرد روش و استفاده از گچ زمان پیشنهادی استفاده از گچ، های میزان نرخ

از گچ  استفاده کلسیمی ، و گوگردی تغذیه یک منبع عنوان به گچ از استفاده برای. است شده خالصه 6-4 جدول

میزان  از که مواردی در خصوص به ها، کارکرد از برخی برای حال، این با. صورت پذیرد باید به صورت ساالنه

 در. نشود انجام از گچ به صورت سالیانه استفاده که دارد وجود احتمال این شود، می استفاده باالتر های نرخ

 سال در سپس، و دهد، می رخ خاک وضعیت اصالح برای باال سرعت با عوض، استفاده از گچ در این موارد ابتدا

 . شود می اعمال تری پایین بسیار استفاده نرخمیزان  بعدی، های

 در زمین و ساخت تجهیزات FGDمالحظات مدنظر برای استفاده از گچ 

 گچ از مدنظر برای استفاده دالیل به کشاورزی مصارف استفاده از آن برای سایر یا خاک در گچ از استفاده روش

 ریز پودر به شدن ساییده صورت و هم در کرد پخش مدجا صورت هم به توان می را گچ معموالً .دارد بستگی

پودری باشد  صورت به گچ اینکه منابع زمین، از گچ در استفاده برای .کرد حل آبیاری آب گچ ، می توان آن را در

 ،آن از استفاده برای مزایای مدنظر استفاده از گچ یا دالیل به گچ در چه زمانی رخ دهد بسته اینکه مصرف یا نه و

دیگری وجود  مالحظات اما کرد، استفاده سال از فصلی هر در توان می را گچ حقیقت، در .بود خواهد فاوتمت

به  توان می مزرعه از محصول برداشت محض به .کند می از گچ تعیین استفاده برای را زمان بهترین دارد که

 فعالیت وسایل تا شودمی باعث امر این و هستند ترخشک عموماً مزارعالبته این  .استفاده پاییزه از آن پرداخت

استفاده از گچ  .خاک انجام شود به رساندن آسیب مزرعه به صورت آسان تر و بدون سراسر گچ در پخش سنگین

 بهتر آینده سال محصول و بدین ترتیب کند می فراهم گچ/خاک واکنش انجام برای را الزم زمان پاییزه، به صورت

 .بهره ببرد گچ ه ازفواید استفاد از می تواند



 اینکه برای حال این با .است آبیاری آب در گچ کردن حل کشاورزی مصارف برای ارجح روش موارد، برخی در

 42مش 300 تا 200 ابعادی کمتر از گچ آسیاب گردد تا به ریزدانه هایی با باید در آب حل شود، راحتی به گچ

 آبیاری آب امالح غلظت افزایش( 1) جمله از به همراه دارد بسیاری مزایای آب از گچ همراه با استفاده برسیم.

 طوری به ،شور آبیاری آب( SAR) سدیم جذب نسبت کاهش( 2) خاک، در آب نفوذپذیری افزایش در راستای

از قرار  اجتناب( 3) .نکند کمک تعویض، قابل سدیم درصد افزایش با ،خاک شور شدن بیشتر به آبیاری آب که

 محصوالت به محلول انتقال کلسیم افزایش( 4) ، گلف های زمین چمن روی گچ های دانه ناخوشایند گرفتن

 انتهای پوسیدگی در میوه ها مانند کلسیم کمبود ناشی از عارضه های از جلوگیری برای گیاهان سایر و باغی

 و گچ ه ازاستفاد به خاک واکنش زمان مدت کاهش( 5) سیب ، در تلخ عارضه لکه و فرنگی گوجه در شکوفه

 (.Nature's Way Resources، 2010) در زمین گچ استفاده از یکنواختی افزایش( 6)

 .کند نفوذ خاک داخل به بیشتر گچ که شود می باعث آبیاری آب در گچ از استفاده باشد، ترک دارای خاک اگر

 بروز تاثیرات بیشتر استفاده از گچ در همچنین و استفاده از گچ اثرات نتیجه این اتفاق، سریعتر مشخص شدن

 .می باشد خاک عمق

 .مختلف کارکردهای برای گچ استفاده از روش و زمان میزان،. 6-4 جدول

 بازدهی

 پیشنهادی های نرخ

 برای مصرف

 (هکتار/  پوند) 

 مصرف زمان

 پیشنهادی

 روش مصرف

 منابع پیشنهادی

   باال معمولی کم 

الت محصو لیدتو افزایش برای یگوگرد کود

 زراعی
 کاشت از قبل 500 300 100

 یا خاک سطح

در  شده گنجانده

 خاک

 2008 همکاران، و چن
 ، جیهاچک و ساتر

2009 
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 محصوالت تولید افزایش برای کلسیمی کود

 ای مانند ریشه محصوالت ویژه به) زراعی

 (زمینی بادام
1000 2000 4000 

شروع پایک  از قبل

 زمینی بادامدهی 
 خاک سطح

 همکاران، و گریچار
2002 

 برای خاک کننده اصالحاستفاده به عنوان 

 خاک زیر اسیدیته اصالح
3000 6000 10000 

 از قبل روز 1-180

 کاشت
 2005 همکاران، و چن خاک سطح

 برای خاک کننده اصالحاستفاده به عنوان 

خاک های  یا شور سدیمی های خاک اصالح

 سدیم از متاثر
2000 10000 20000 

 از قبل روز 90-180
 کاشت،

 بارندگی فصل از قبل

 یا خاک سطح

در  شده گنجانده

 خاک
 2006 خو،

 برای خاک کننده اصالحاستفاده به عنوان 

 کاهش با مثال، عنوان به) آب کیفیت بهبود

 (سطحی های آب روان در فسفر غلظت
1000 6000 9000 

 از قبل روز 1-180

 کاشت
 2007 ، روتون و نورتون خاک سطح

 برای خاک کننده اصالحاستفاده به عنوان 

 و پذیری نفوذ ، خاک فیزیکی خواص بهبود

 آب نفوذ

1000 3000 9000 
 از قبل روز 1-180

 کاشت
 2007 سامنر، خاک سطح

 و چمن از مراقبت ی برایمحصول عنوان به

 ورزشی های زمین محصولی مصرفی در
4000 8000 14000 

 پاییز یا تابستان بهار،
 2007 شلوسبرگ، خاک سطح

 برای مصنوعی های خاک از جزئی عنوان به

 کودک مهد استفاده در
5% 10% 20% 

 خاک آماده سازی

 مصنوعی های

 و بردان دیگر اجزای با طمخلو

 همکاران،

2004 
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 گچ از استفاده به مربوط اقتصادی مالحظات: 5فصل 

 می باشد که بر مبنای آن می توان متوجه شد که مهممساله ای  فایده، -هزینه  نسبت یا ،فایده و هزینه بین رابطه

 ربوطم های هزینه .خیر یاپذیرفته می شود  خاک کننده اصالح عنوان به یا تداوم استفاده از آن گچ از استفاده آیا

 محل به تولید محل از آن انتقال مواد، خرید مواردی از قبیل هزینه شامل ،FGD گچ جمله از گچ، از استفاده به

 .است محصول بازدهی مربوط به افزایش اغلب مزایای این کار .است زمین در آن پخش و مدنظر برای استفاده

 دسته های دو تایی در کشاورزان. شد انجام ایواوه غربی شمال در کشاورز هشت از اقتصادی اولیه ارزیابی یک

 هر در گچ تن یکاز  تقریباً و مشغول بود خاکورزی به کشت بدون کشاورز یک دسته هر در که شدند انتخاب

 نوع همان درگچ  بدون دیگر کشاورز و کردمی استفاده زراعی محصول تولید سیستم از بخشی عنوان به هکتار

 و شد انجام زراعی سال دو پایان پس از ارزیابی این. استفاده می کرد  مرسوم ورزیخاک هایروشاز  خاک

 نتایج به دست آمده. شد محاسبه 2005 سال در ی صرف شدهها هزینه کل از باالتر بازدهی و تولید های هزینه

عدم انجام  به فقط ار هاتفاوت تمام تواندنمی اما کند، مقایسه هم با را کشت سیستم دو این تواندمی( 1-5 جدول)

 به اول درجه درنسبت به هزینه کل بازدهی  بودن باالتر در تفاوت. دهد نسبت استفاده از گچ فقط یا ورزیخاک



مرتبط است  گچهمراه با  NT محصول تولید سیستم با که محصول بازدهی نه شد، داده نسبت تر پایین های هزینه

 مدیریتی های بهترین شیوه و خاک نوع بهترین تعیین برای (. گچ نبدو CT محصول تولید سیستم با مقایسه در) 

 سود و محصول بازدهی افزایش برای ،خاک کننده اصالح عنوان به گچ از استفاده بالقوه در حصول مزایای به که

 . است نیاز مورد بیشتری شود، تحقیقات منجر ،مزرعه دهی

 —NT) مختلف مدیریتی سیستم دو در ها هزینه لک از باالتر بازدهی و ها هزینه مجموع. 1-5 جدول

 و چن. )می باشد سویا و ذرت تولید برای( معمولی ورزی خاککشت با  —CT و خاکورزی بدونکشت 

 .(2005 همکاران،

 یمدیریت سیستم محصول
 کل هزینه

 (هکتار/دالر)

بازدهی باالتر از 

کل هزینه ها 

 (هکتار/دالر)

 ذرت
NT 17 321 گچ با 

CT 28- 374 گچ بدون 

 سویا
NT 79 228 گچ با 

CT  18 272 گچبدون 

 

a و  مدیریتی های هزینه زمین، های هزینه تجهیزات، و آالت ماشین هزینه هایی از قبیل هزینه سوخت، شامل

 .می باشد کار نیروی هزینه

b البته این موضوع سویا، تفاوت قابل توجهی می باشد  برای درصد 5 سطح در مدیریتی سیستم دو بین تفاوت

 .برای ذرت اتفاق نیافتاد

 



 نشان آالباما و جورجیا پی، سی سی می فلوریدا، در زمینی بادام تولید برای آزمایشی سایت 51یک مطالعه روی 

(. 2-5 جدول و 1-5 شکل) شد ها مکان این از سایت 36 در درآمد افزایش منجر به FGD گچ از استفاده که داد

 به هر هکتار در تن 2 میزان به گچ کاربرد که داد نشان( 2006 الریمور، و سامنر) پی سی سی می در ای مطالعه

 در این باره مطالعات(. 3-5 جدول) می شود فرنگی گوجه ارزش قیمتی و بازدهی افزایش باعث توجهی قابل طور

 . است نشده انجام اوهایو در باغی محصوالت برای مشابهی

 

متحده و تاثیر آن بر درامد  ایاالت شرقی جنوب در زمینی بادام برای تولید FGD گچ از استفاده. 1-5 شکل

 .( 2007 سامنر،. )حاصله

 

 پی، سی سی می فلوریدا، در زمینی تولیدی بادام ارزش و بازدهی بر FGD گچ تاثیر استفاده از. 2-5 جدول

 .( 2006 الریمور، و سامنر. )آالباما و جورجیا

 



 ایالت

میزان  نرخ

فمصر  

 گچ

یبازده  ارزش 

هکتار/  تن  هکتار/  پوند  هکتار/  دالر   

 فلوریدا
0 3280 540 

0.5 3،940 649 

پی سی سی می  
0 2940 503 

0.5 3،260 564 

 جورجیا

0 813 112 

1.0 1210 185 

2.0 1290 198 

 آالباما
0 4100 754 

0.5 5،410 995 

  

 

 . پی سی سی می در فرنگی گوجه ارزش و دهیباز بر گچ تاثیر استفاده از. 3-5 جدول

یبازده گچ  ارزش 

هکتار/  تن هکتار/  پوند  هکتار/  دالر   

0 14800 5900 

2 17700 7070 

   



سالی  در تنها نه را محصوالت ارزش قیمتی و بازدهی است ممکن اسیدی خاک زیر اصالح برای گچ از استفاده

 بارز برای این مورد افزایش مثال یک .دهد افزایش بیشتر بعدی نیز های سال در که از گچ استفاده شده بلکه

از  که جایی در بر مبنای نتایج به دست آمده، .استفاده از گچ بود بار یک از پس سال چندین پنبه ارزش و بازدهی

 ذکر به الزم (.4-5 جدول)شد.  نمی استفاده که از گچ جایی بود از بیشتر بسیار تجمعی سود شد می استفاده گچ

 زیر اسیدیته اصالح همچنین مسائلی مانند .است بوده منفی واقع در اقتصادی بازدهی ،اول سال از پس که است

 آن متوجه بالفاصله است ممکن که هستند جمله مزایایی از آب نفوذپذیری بیشتر و خاک تهویه بهبود یا خاک

 را استفاده از آن هزینه تا باشد توجه قابل کافی ازهاند به سال چند طول در باید استفاده از گچ مزایای .نشویم

 استفاده از گچ در بلندمدت منافع که شد خواهد متقاعد زیاد احتمال به تولیدکننده صورت این در .کند توجیه

 .کند می جبران مصرفی را پخش و نقل و حمل خرید، های هزینه نهایت

 .(2007 سامنر،. )گرجستان در تجمعی سود و پنبه بازدهی بر گچ تاثیر استفاده از. 4-5 جدول

  (هکتار/  پوند)  پنبهلینت  یبازده  

سال مورد 

 استفاده

2000 2001 2002 2003 2004 

 665 339 892 770 310 کنترلمورد 

مورد با استفاده 

 از گچ
309 989 1117 384 774 

 109 45 225 219 1- تفاوت

 54 22 112 109 0 ($) ارزش

 247 193 171 59 50- ($) تجمعی سود

 

می باشد  جدیدی منبع FGD گچ اما می باشد، شده استخراج گچ در مورد استفاده از قبلی های نمونه از برخی

 استفاده از گچ که دهند می نشان امروز به تا شده انجام تحقیقات .گردد می دسترس در ای فزاینده طور به که



FGD می استفاده مشابه اهداف برای معمول طور به که محصوالتی ایرس با مقایسه در کشاورزی مصارف برای 

 گچ برای پخش و نقل و حمل خرید، های ترکیب هزینه اگر بنابراین، .را ارایه داده است مشابهی بازدهی شوند

FGD رسد می نظر به ضروری آن از استفاده باشد، کمتر یا مشابه. 

 حال در .هستند FGD گچ اصلی منبع انرژی، منبع عنوان به سنگ زغال متکی به سوخت برق تولید تاسیسات

 بزرگ از جمله موانع نقل ، و حمل های هزینه .شود می تولید متحده ایاالت شرق در بیشتر FGD گچ حاضر،

 ایاالت شرق در شده تولید FGD استفاده از گچ .است آن کشاورزی در بسیاری از مصارف FGDگچ  از استفاده

 اقتصادی نظر از هرگز است واقع شده اند، ممکن متحده ایاالت غرب که در FGDگچ  بالقوه ایمتحده برای بازاره

 امتداد در یا با امکان کشتی رانی های رودخانه در FGD گچ کنندگان تولید اینکه مگر نباشد، صرفه به مقرون

در  توانند می و دهند می ارائه مواد جابجایی برای جذاب روشی 43ها دوبه .قرار داشته باشند آهن راه خطوط

 در بر مبنای سنت) عمومی نقل و حمل نرخ .شوند متصل کامیونی یا ریلی نقل و حمل به مواد جابجایی راستای

 اکثر .می باشد با کامیون نقل و حمل برای 5.35 و ریلی نقل و حمل برای 2.53 دوبه، برای 0.97( مایل هزار هر

 مزارع در شده پخش و یتحویل FGD گچ تن هر به ازای دالر 25 تا 20 زا بیش پرداخت به تمایلی تولیدکنندگان

 .ندارند خود

 گچ دادن قرار با سادگی به توان می کار را این .شود آبگیری باید FGD گچ نقل، و حمل های هزینه کاهش برای

FGD از است ممکن ینهمچن .کند خارج ها شمع از را آب جاذبه تا نیروی داد اجازه و داد انجام 44ها شمع در 

 تاسیسات ساخت چنین هزینه. شود استفاده FGD گچ در آب محتوای کاهش برای اختصاصی آبگیری تاسیسات

                                                             
43 Barges 
44 piles 



 در دالر 3 حدود آبگیری تاسیسات بهره برداری از هزینه (.2006 میلر،) است متغیر دالر میلیون 6 تا 3 از آبگیری

توجیه  کشاورزی بازار اساس بر صرفاً بتوان را کانیکیم آبگیری که دارد وجود تردید بنابراین. است تن هر

 ناحیه تجمیعی یک به را آن بتوان تا شود آبگیری مکانیکی طوربه باید FGD گچ که هاییمکان در .کرد اقتصادی

در هر  اما کند،نمی صرف نظر گیریآب هایهزینه از برق شرکت کرد، حملگذاری  در معرض دسترس برای

های  هزینه .استفاده کرد ،شودمی تولید که ایمنطقه در کشاورزیمصارف  برای گچ توان از اینمی همچنانحال 

 تن هر به ازای دالر 1 نقلی و حمل های هزینه تخمین برای کلی قاعده اما می باشند، متفاوت حمل و نقلی

 مایل هر برای تن هر به ازای ردال 0.10 در جابه جایی و مایل اولین برای تن هر به ازای دالر 1 کامیون، بارگیری

 .می باشد در جابه جایی اضافی

 کود از آن پخش برایکه  معمولی های کننده از پخش FGD گچ استفاده از برای است ممکن نهایی، کاربران

 این قبل از تولید کنندگان محصوالت کشاورزی یا زراعی های تعاونی از بسیاری ، استفاده کنند.شود استفاده

وسیله جدیدی برای  خرید به نیازی FGD گچ از استفاده برای و دارند اختیار در کود پخش برای را تجهیزات

در  .برسد دالر هم 100000 تا تواند می( 2010) حاضر حال در های جدید کننده پخش هزینه .ندارند پخش گچ

 تجهیزات البته .بود خواهد نیاز دمور نیز بارگیری وسایل سایر یا کامیون الزم برای بارگیری تجهیزاتاین راستا 

 برای اختصاصی لودر یک خرید بنابراین می باشد و مزارع اکثر در ضروری ابزار یک اغلب معمولی بارگیری

 پخش های هزینه مشابه FGD گچ پخش های هزینهدر واقع  .نیست ضروری FGD گچ به استفاده از رسیدگی

 .بود خواهد آهک
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 تحلیلی و فنی پشتیبانی: 6فصل 

 FGD تجزیه و تحلیل خاک و گچ برداری و نمونه

A. گچ از برداری نمونه FGD تحلیل و تجزیه برای 

 گچ آزمایش ، محیطی زیست منظر از سئوالنهم به شکلی مناسب و FGD گچ جدید منابع از استفاده برای

FGD نگرانی در صورت وجود .می باشد ضروری آن گوگرد و کلسیم مغذی، مواد غلظت دقیق تعیین برای 

 و جیوه سرب، کادمیوم، آرسنیک، آن مانند دیگر عناصر غلظت ، FGDگچ  محیطی زیست اثرات مورد در

 که از نمونه کافی  تعداد دستیابی به آزمایش، نتایج بودن دار یمعن برای .شود گیری اندازه باید نیز سلنیوم



 بستگی FGD گچمنابع  تنوع به نیاز مورد های نمونه تعداد .است حائز اهمیت باشد، FGD گچ ذخایر معرف

 سیستم به دست آمده از FGD گچ .است نیاز مورد بیشتری های نمونه باشد، متنوع تر FGD گچ هرچه .دارد

 زیست توجه مورد عناصر غلظت و ترکیب .شود برداری نمونه مستقل طور به باید سازی ذخیره مختلف های

 زدایی گوگرد فرآیند در استفاده مورد ماده جاذب و اسکرابر فرآیند سنگ، زغال نوع به FGD گچ در محیطی

 .دارد بستگی

سطح گچ  زیر اینچ 20 لحداق و تجمیعی گچ در مختلف مکان سه حداقل از باید FGD گچ هایزیر نمونه

 کیسه یک در و شود آوری جمع باید FGD گچ پوند یک حداقل نقطه، هر از .شوند آوریجمع انباشت شده،

 اطالعات ید همراه بابا را نمونه ظرف. بود خواهد پوند 5 تا 3 حدود نمونه کل وزن .شود داده قرار پالستیکی

 تجزیه برای است ممکن FGD گچ های نمونه بندی، هبست از پس .کرد مشخص آن تاریخ و منبع به مربوط

 STAR (http://www.oardc.ohio-state.edu/starlab/) آزمایشگاه به شیمیاییعناصر  تحلیل و

 .شود ارسال Wooster, Ohio در اوهایو کشاورزی توسعه و تحقیقات مرکز در

 و شد آوریجمع اوهایو و شمالی داکوتای ا،ایندیان آرکانزاس، آالباما، در نیروگاه پنج از FGD های گچنمونه

 فرستاده اوهایو کشاورزی توسعه و تحقیقات مرکز به مربوطه کشاورزی تحلیل از منظر مبانی و تجزیه برای

 از کلسیم عالی یک منبع FGD گچ که است بدیهی. است شده ارائه 1-6 جدول در نتایج به دست آمده .شد

 .است لمحصو رشد از حمایت برای گوگرد و

B. تجزیه و تحلیل آن برای خاک از برداری نمونه 



 سطح خاک، متر از سانتی 20 عمق تا نقطه سه حداقل از باید ها نمونهزیر  خاک نمونه آوردن دست به برای

 و شود می آوری جمع خاک پوند نیم تقریباً نقطه هر از .شود آوری جمع مزرعهاز  دستیک ناحیه هر در

 ظرف. است پوند دو حدود نمونه یک کلی وزن .گیرد می قرار پالستیکی کیسه کی خاک به دست آمده در

 بندی،بسته از پس .نمونه برداری مشخص کرد تاریخ و مزرعه به مربوط اطالعات باید همراه با را نمونه

 STARآزمایشگاه  عناصر شیمیایی به تحلیل و برای تجزیه است ممکن خاک هاینمونه

(http://www.oardc.ohio-state.edu/starlab/ در ) اوهایو کشاورزی توسعه و تحقیقات مرکز 

 مورد در بیشتر اطالعات برای کسب. شوند ارسال انتخابی تجاری آزمایشگاه یک یا Wooster، Ohio در

 ایالتی دانشگاه توسعهبخش ) اوهایو کشاورزی بخش راهنمای به خاک، تحلیل و تجزیه و برداری نمونه

 فصل در استفاده از گچ، میزان نرخ های توصیه تهیه برای ها داده این از استفاده .کنید مراجعه( 1995 اوهایو،

 .است شده ارائه 4

 .(FGD، 2008 گچ زراعی شبکه. )ایالت پنج به دست آمده از FGD گچ شیمیایی های ویژگی. 1-6 جدول

1 ایالت پارامتر 2 ایالت  3 ایالت  4 ایالت  5 ایالت   

pH 7.7 8.4 .08  7.7 7.7 

EC † ) dS 

/m)  

1.8 3.8 2.0 1.9 2.0 

)%( † TNP 10 < 5.0  13 21 3.2 

 کلسیم

(g/mg)  
203 202 192 200 88 

 گوگرد

(g/mg)  
157 174 178 183 184 

 

EC و الکتریکی میزان هدایت TNP است کل سازی خنثی پتانسیل. 



 سازمانی پشتیبانی

 اوهایو ایالتی دانشگاه بخش توسعه

 یاطالعات ارائه( OSU Extension) اوهایو ایالتی دانشگاه بخش توسعه و اوهایو ایالتی دانشگاه لیاص هدف

 (.http://www.extension.osu.edu) است بدون جانبداری اتتحقیقمبنای  بر اوهایو شهروندان به

 .دهد می ارائه را تحقیقات بر مبتنی های آموزشی ات و برنامهنشری از ای گسترده طیف OSU بخش توسعه

 متخصصان طریق همچنین از  و بخش هر در توسعه ای حرفه متولیان طریق از اطالعاتدسترسی به این 

 توانیدمی نیز را ی منتشر شدههابولتن و (45گزاره برگ های اطالعاتی )فکت شیت ها .است امکان پذیر ایالتی

 Ohioline سایت وب .کنید دانلود(  /http://ohioline.osu.eduبه آدرس ) Ohioline سایتوب از

 اوهایو شهروندان .شود می مدیریت اوهایو ایالتی دانشگاه زیست محیط و کشاورزی غذا، علوم کالج ، توسط

 شکلی به سایت این محیطی از زیست و کشاورزی مسائل به مربوط معتبر اطالعات آوردن دست به برای

اوهایو در سایت  در کشاورزی مصارف برای استفاده از گچ عنوان فکت شیت با یک .کنند می استفاده فراگیر

Ohioline دانلود سایت از توانید آن راکه می  -موجود محصوالت کیفیت و بخش منابع -موجود است 

 .کنید

 و رونمایی از آنهاکشاورزی  برای استفاده در مصارف FGD محصوالت تحقیقات بر روی ملی شبکه

کشاورزی  برای استفاده در مصارف FGD محصوالت تحقیقات بر روی ملی شبکه در این باره، مکمل پروژه

 .است( /http://www.oardc.ohio-state.edu/agriculturalfgdnetwork) و رونمایی از آنها
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 تکمیل ویسکانسین در این باره و وهایوا شمالی، داکوتای نیومکزیکو، ایندیانا، آرکانزاس، آالباما، در تحقیقات

 .است انجام حال در یا شده

 .اند کرده در اراضی برگزار FGD محصوالت استفاده از زمینه در آموزشی کارگاه سه ملی این شبکه اعضای

 ارائه مقاالت. شده اند برگزار( 2009) ایندیاناپولیس و( 2007) آتالنتا ،(2006) لوئیس سنت در ها کارگاه این

 .http://www.oardc.ohio-stateبه آدرس  FGD شبکه سایت در وب ها این کارگاه در شده

edu/agriculturalfgdnetwork/  است دسترس قابل. 

 (ACAA) آمریکا سنگ زغال خاکستر انجمن

 روش به سنگ زغال حاصل از احتراق محصوالت از استفاده و مدیریت پیشبرد ،ACAA انجمن ماموریت

بیشتر از  و رقابتی باشد تجاری نظر از بی عیب و فنی نظر از مسئوالنه، محیطی زیست نظر از هک است هایی

-عمومی مشارکت های طریق از را خود رسالت انجمن این .باشد پایدار جهانی جامعه سایر روش ها حامی

 فعالیت رسای و ها کارگاه برگزاری جلسات، نشریات، کمک های آموزشی، ارایه فنی، های کمک خصوصی،

 عالیق همچنین و نهادهای مختلف ،اعضا بین ارتباطات ACAAانجمن  .دهد می مربوطه انجام ابتکارات و ها

 در توان می رادر این باره  تکمیلی اطالعات. کند می تسهیل گچ از مناسب استفاده رغبت به برای را مختلف

 .آورد دست به http://acaa.affiniscape.com/index.cfmنشانی اینترنتی 

 زراعی محصوالت و خاک مشاوران

 به را فنی های کمک و ریزی ها برنامه که می باشند شرایطی واجد افراد محصوالت زراعی و خاک مشاوران

 می اتخاذ را طبیعی منابع مدیریت در این باره تصمیمات و دهند می ارائه کشاورزی تولیدکنندگان محصوالت



 امکان را این آنها اما نیستند، خصوصی مشاوران از استفاده به ملزم اورزیتولیدکنندگان محصوالت کش .کنند

 با کار تجربه تولید محصوالت زراعی، و خاک مشاوران .دارند FGD استفاده از گچ مدیریت به کمک برای

 یلعباراتی از قب از استفاده با وب جستجو در با توانیدمیشما  .دارند را کشاورزی در FGD گچ از استفاده

«FGD gypsum »و «agriculture »کنید کسب بیشتری در این باره اطالعات. 

 مقررات و قوانین

 به قوانین آن به مربوط اطالعات و مصارف کشاورزی در FGD گچ از استفاده به مربوط مقررات و قوانین

 و FGD ز گچاستفاده ا مواضع مقرر برای تایید .هستند نظر و به روزرسانی تجدید حال در مستمر طور

 حائز اهمیت مربوطه، مساله ای ایالت زیست محیط آژانس همراستا با آن از استفاده الزامات مربوطه برای

 واز منابع  حفاظت قانون ،مقرر شده است خطرناک زائدجامد و  موادبرای  که فدرال قانون مهمترین .است

 «جامد» هم مد نظر قرار می دهد که را عاتی، ضای RCRAدر   C عنوان فرعی .می باشد( RCRA) آنها بازیابی

مد نظر قرار  D عنوان فرعی تحت شوند نمی تلقی خطرناک که ضایعاتی .هستند «خطرناک» هم می باشند و

 ها ایالت به را این ضایعات محل دفن بر نظارت و مربوطه برای مجوزدهی های مسئولیت که می گیرند

 شناخته Bevill استثناء عنوان به که یک تبصره افزودن با RCRA ، قانون1980 سال در .کند می واگذار

 مواد و هاسنگ فرآوری و سازی،غنی استخراج، از حاصل جامد ضایعات» بر مبنای آن تا شد اصالح شود،می

 مدیر که زمانی تا استثنا این .گردد حذف RCRA از C عنوان تحت خطرناک هایزبالهاز مقرره  «معدنی

 چنین غیرقانونی بودن نگیرد یا C عنوان تحت مقررات انتشار بر مبنی تصمیمی زیست محیط حفاظت سازمان

 .پا برجا می باشد را اعالم نکند، مقرراتی



( US EPA) متحده ایاالت زیست محیط از حفاظت آژانس بود، خواسته کنگره که همانطور 1993 سال در

 همچنین .منتشر کرد FGD مواد و بویلر، سرباره ،رسوبی خاکستر بادی، برای خاکستر را نظارتی تصمیمات

 ضایعات با سیال، بستر احتراقضایعات حاصل از  برایاین آژانس تصمیمات نظارتی را  2000 سال در

حاصل از  ضایعات غیرعامل، شرکتهای توسط سنگ زغال حاصل از احتراق ضایعات و مشترک مدیریت

 حاصل از همچنین ضایعات و سوخت و سنگ زغال مزمانه سوزاندنحاصل از  ضایعات نفتی، کک احتراق

 چنین نتیجه گیری شد که گواهی بابت تنظیم تصمیمات این بر مبنای کرد. منتشر طبیعی گاز و نفت احتراق

CCPعنوان تحت ها C مفید ضروری استفاده در راستای مربوطه فدرال در این باره مقرره و داده نمی شود 

 47سطحی مخازن و46 خاکچال ها دسترسی به برای ملی مقررات که شد گیرینتیجهچنین  حال، این با .نیست

 محصوالت به مربوط اطالعات بررسی به اعالم کرد که EPA این، بر عالوه .شود تدوین باید D عنوان تحت

 .داد خواهد ادامه سنگ زغال احتراق جانبی

 برای را خود نظارتی های سیستم ها ایالت ،2000 و 1993 های سال در شده اتخاذ نظارتی تصمیمات بنا بر

CCB مواد استفاده از .اند داده توسعه ها FGD  آیلند رود واشنگتن، کالیفرنیا، جز به های آمریکا ایالت همهدر 

 مواد با ایالت چهار این (.2-6 جدول) باشدمی خطرناک های مربوط به زباله خارج از حیطه قانونیتنسی،  و

FGD مواد و کنند می رفتار صنعتی عاتضای سایر مانند FGD تا گیرند قرار آزمایش باید در آنها مورد 

 های زباله این مواد را به عنوان که می باشند سطوحی در اجزای تشکیل دهنده این مواد آیا شود مشخص

 د رااین موا رود، مدنظر فراتر سطوح از اگر FGDاجزای تشکیل دهنده مواد  .خیر در نظر گرفت یا خطرناک

 خطرناک غیر های زباله عنوان به این مواد صورت، این غیر می گیرند و در نظر در خطرناک زباله عنوان به

                                                             
46 landfills 
47 surface impoundments 



 برخی و قرار می دهند جامد های زباله در دسته را FGD مواد های آمریکا ایالت اکثر .شوند می گرفته نظر در

ایالت های  .کنند می بندی طبقه ویژه ایعاتض یا صنعتی جامد های زباله عنوان به محدودتر صورت به را آن

در نظر می  جامد های زباله عنوان به را سنگ زغال احتراق جانبی محصوالت یوتا و اوکالهاما، نیوجرسی،

 .گیرند و الزامات خاصی برای استفاده از آنها در نظر نمی گیرند

 .FGD استفاده از گچ برای دولتی مقررات. 2-6 جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ایلینویز،: از عبارتند دارند زمینی در مصارف FGDگچ  از استفاده برای قوانینی حاضر حال در که هایی ایالت

 توصیف .غربی ویرجینیای و ویرجینیا پنسیلوانیا، شمالی، کارولینای نبراسکا، میسوری، میشیگان، مریلند،

 ایالت مقررات

 قبل شیمیایی و آنالیز تحلیل و جزیهت
 عبارت تلقی به عنوان حذف از

 خطرناک زباله

 تنسی، آیلند، رود کالیفرنیا،
 واشنگتن

 عنوان به زمین استفاده از آن در
 جامد زباله

 مریلند، ایلینوی،
 میسوری، میشیگان،
 شمالی، کارولینای نبراسکا،

 ویرجینیا، پنسیلوانیا،
 غربی ویرجینیای

خاصی در مورد  قانون بدون

 زباله عنوان بهتلقی  یا استفاده از آن
 یمورد جامد

 آریزونا، آالسکا، آالباما،
 کلرادو، آرکانزاس،
 دالور، کانکتیکات،

 آیداهو، هاوایی، جورجیا،
 کانزاس، آیووا، ایندیانا،
 لوئیزیانا، کنتاکی،

 ماساچوست، مین،
 پی، سی سی می سوتا، مینه

 مونتانا، میسوری،
 نیوهمپشایر، دا،نوا

 نیومکزیکو، نیوجرسی،
 شمالی، داکوتای نیویورک،

 اورگان، اوکالهما، اوهایو،
 جنوبی جنوبی، کارولینای

 یوتا، تگزاس، داکوتا،
 ویسکانسین، ورمونت،
 وایومینگ



 عنوان به که شود می تعیین موادی برای عموماً اما است، متفاوت مختلف، تحاال به بسته مجدد استفاده

ایالت  .شوند می استفادهخاک  کننده اصالح یا تقویت کننده خاک ،خاک مغذی افزودنی مواد خاک، جایگزین

 استفاده در راستای معادن از جمله ایاالتی هستند که به دنبال احیای ویرجینیا و پنسیلوانیا مریلند، ایلینوی، های

 ترین کامل از جمله ایاالتی می باشد که در میان این ایالت ها، ویرجینیا رسد می نظر به .هستند مجدد از آنها

مجدد از مواد  دارد )یا استفاده خاک مغذی یک ماده عنوان به FGDمجدد از مواد استفاده برای را تعریف

FGD از مواد مجدد استفاده کشاورزی(. ایالت مریلند به دنبال مصارف برای سایرFGD دهنده بهبود عنوان به 

 .می باشد خاک تقویت کننده خاک یا

 نیستند. FGD مواد از مجدد برای استفاده خاص قانونی مجوزهای یا قوانین دارای ،در آمریکا ایالت دو و سی

 FGD مواد از مجدد استفاده برای قوانینی دارای( ویسکانسین و یوتا تگزاس، نیویورک، ایندیانا،) ایالت چندین

 جایبه مهندسی کاربردهای سایر یا( سازیجاده) ساز و هستند و عموماً استفاده از این مواد را برای ساخت

 بر FGD از مواد مجدد استفاده برای پیشنهادهایی را ایالت در آمریکا پانزده .مجاز می دانند زمینی کاربردهای

 مجدد استفاده برای خاصی قوانین اوکالهاما و اوهایوایالت های  .کنند موارد مصرفی مدنظر معین می اساس

 اداری تمهیدات یک سری تحت را اصالح خاکبرای   FGD مواد از استفاده اجازه البته ندارند، FGD از مواد

 .دهند می

 :منابع

Ohio State University Extension. 1995. Ohio Agronomy Guide. Bulletin 472. Ohio State University 

Extension, Columbus, Ohio. 

Flue Gas Desulfurization Gypsum Agricultural Network. 2008. Progress Report—1015777. EPRI,  

Palo Alto, Calif. 

 



 از آن نگهداری و جایی گچجابه: 7فصل 

 .کنیم می ارائه  ،FGD گچ از گچ، به ویژه نگهداری و حمل مورد در اطالعاتی خالصه طور به فصل، این در

 گچ حمل و جابجایی

 استفاده طول در که اردند انتظار همچنین کسی. نیست انفجار یا اشتعال ماده ای قابل ،FGD گچ جمله از گچ،

یا  استفاده از عینک ایمنی عادی، شرایط در .شود ایجاد معمولی غیر خطر گونه ، هیچ FGD معمولی از گچ

 البته .الزم نیست FGD گچ با کار برای تنفسی همچنین ماسک و محافظ لباس ،دستکش ،عینک حفاظ دار

 یا گلو بینی، ها، چشم پوست، نجر به تحریکاست م ممکن غبار و گرد باالی سطوح معرض در گرفتن قرار

 و میزان رساند حداقل به را غبار و گرد تجمع و ایجاد امکان باید حد تا بنابراین .شود فوقانی تنفسی دستگاه

 سازی گچ،ذخیره هایمکان در مناسب تهویهفراهم کردن  .اجتناب کرد FGD حاوی گچ غبار و گرد تنفس از

 مانند مناسب چشم محافظ از غباری به وجود آمد، و گرد اگر .ضروری است غبار و گرد سطوح کنترل برای

 (.1-7 شکل) کنید استفاده غبار و گرد ماسک مخصوص تنفس در و حفاظ دار عینک یا ایمنی عینک

 

 .محافظت تنفسی و چشم از مراقبت برای ماسک و عینک ایمنی. 1-7 شکل



در این حالت   و استفاده کرد محدود فضای یک های دیوارهو چسباندن  برای ساخت FGD می توان از گچ

 بروز مشکالت تنفسی از جلوگیری برای .کند سقوط یا بریزد فرو ای غیرمنتظره طور به تواند می FGD گچ

 سایر یا مخزن دار کامیون های انبار، سیلو، مانند بسته ای از ورود به فضاهای ریزش گچ بر روی افراد، یا

 .اجتناب کنید هستند، FGD گچ حاوی که سازیرهذخی محفظه های

 برای که نیست خطرناکی مواد مانند FGD گچ .نمی شود تنظیم یا بندی در دسته خاصی طبقه FGD گچ

 FGD گچ میان منبع فاصله به بسته .باشد مرتبط داشته و ارایه مستندات نقل و حمل مجوز به نیاز نقل و حمل

 رودخانه های دوبه و ریلی های واگن ها، کامیون شود، می توان از می تفادهاس FGD گچ از که هایی مکان تا

 گچ انتقال برای راه ترین متداول حاضر حال در (.2-7 شکل) کرد استفاده FGD گچ نقل و حمل برای ای

FGD است کامیون استفاده از. 

 

( راست) رودخانه ای هایدوبه و ،(وسط) ریلی هایواگن ،(چپ سمت) هااز وسایلی مانند کامیون. 2-7 شکل

 ،FGDشبکه  سایت وب بر گرفته از. )شودمی استفاده FGD گچ نقل و حمل برای

state.edu/agriculturalfgdnetwork-http://www.oardc.ohio). 

 پیشنهاد FGDگچ  مقادیر زیادی از استفاده که شوند می مطرح زمانی تربیش نقلی، و حمل های هزینه موضوع

مایل( عمدتا بدین صورت است که پایین ترین -تن هر در سنت )بر مبنای FGDگچ  نقل و حمل نرخ .شود

 در حد متوسط است. بیشترین نرخ ریلی ونقلحمل برای است. این نرخ دوبه نرخ حمل و نقل مربوط به

http://www.oardc.ohio-state.edu/agriculturalfgdnetwork


 می مربوط FGD نقل گچ و حمل به که تجربی قوانین از جمله بر می گردد. حمل با کامیونبه  نقل و حمل

 اما حمل آن با کامیون کرد، حمل آهن راه با مایل 211 دوبه و با مایل 551 تا را آن توان می که است این شود

 و منبع اگر .شود بیشتر آن ارزش از نقل و حمل هزینه اینکه از به صرفه است یعنی تا قبل مایل 100 فقط تا

 نقل با و حمل حد اینکه فرض با و باشد کشتیرانی قابل ریلی خط یا آبراه یک نزدیکی در مواد بازارهای

 سازیذخیره هایمکان توانکشاورز می به کارخانه از FGD گچ انتقال برای باشد، مایلی 100 یک شعاع کامیون

 کرد. ایجاد دوبه مسیر یا ریلی طیک خ امتداد در مایلی 200 فواصل در را مواد

 گچ محل نگهداری از

برای نگهداشت  (.3-7 شکل) شود نگهداری سرپوشیده ساختار یک در یا باز فضای در است ممکن FGD گچ

 کاهش( 2. )آب تعامل با رساندن حداقل به( 1: )مد نظر قرار داد را زیر اهداف باید FGD گچ سازی ذخیرهو 

 حفظ( 4) و کار، نیروی های هزینه و نقدینگی جریان الزامات گذاری، در سرمایه تعادل( 3. )غبار و گرد

 ،FGD گچ پخش و جابجایی در پذیری انعطاف ارائه برای. پخش برای FGD گچ فیزیکی خوب شرایط

 .است ضروری آن سازی ذخیره

 بودن مرطوب از اجتناب برایبرنامه ریزی هایی  باید و انجام می پذیرد به صورت فصلی اغلب پخش گچ

مساعد  شرایط همچنین اجتناب از و زراعی محصوالت رشد نامناسب و هوایی و آب شرایطاجتناب از  زمین،

 .انجام داد آلودگی ایجاد برای

پتانسیل  در آنها از هرگونه که شوند ساخته ای گونه به باید FGD سازی گچ یا محل های ذخیره تأسیسات

 حصارکشی با اجتناب شود. همچنین سطحی های آب روان اد مشکالت مرتبط باایج غبار و و برای ایجاد گرد



 سازه ساخت یک اگرچه .میزان خود رساند حداقل به این تاسیسات را به حیوانات باید دسترسی مناسب،

 ، FGD جابجایی گچ شرایط بهبود دلیل به به همراه داشته باشد ولی باالتری هزینه است ممکن سرپوشیده

 ای که در شده آبگیری گچ .باشدمی کاربردی غبار، و گرد کمتر پخش و سطحی های تشار روانابکاهش ان

 گرد از ایجاد اجتناب برای است نگهداری می شود ممکن جانبی دیوارهای بدون مسقف سازی ذخیره سوله

 دهدمی تشکیل ای سله معموالً شودمی نگهداری بیرون در که FGD گچ .باشد داشته نیاز بادگیر به یک غبار و

 اگر .کندمی جلوگیری غبار و گرد از باشد نخورده دست که زمانی تا و کندمی کمک آب جاری شدن به که

 .شویم مواجه غبار و گرد با بروز است ممکن شود، شکسته این سله

 

 رهذخی گچ ،(چپ سمتتصویر ) محصول برداشت از پس استفاده برای مزرعه در شده ذخیره گچ. 3-7 شکل

 سرپوشیده ساختار در شده ذخیره گچ و ،(وسطتصویر ) بازاریابی برای سنگ زغال با سوخت نیروگاه در شده

 /FGD : http://www.oardc.ohio-state.edu شبکه سایت وب از(. )راستتصویر سمت )

Agriculturalfgdnetwork). 

 شامل گرفت نظر در ،FGD گچ سازیذخیره تأسیسات برای ساخت ریزیبرنامه در هنگام باید که مواردی

 بادهای و آینده ها درساختمان توسعه و گسترش ها،چاه موقعیت مکانی ساختمان، مواردی از قبیل مکان

 و کردن پر برای مناسبی اندازه باید FGD سازی گچ ذخیره محل .است که در آنجا عموما می وزند غالبی

هوایی  و آب شرایط هر در دارد، امکان که جایی باید تا FGDبه گچ  دسترسی .باشد داشته راحت گچ تخلیه



سیستمی که گچ در تاسیسات نگهداری می  و )سیستم باز FGD گچ سازی ذخیره سیستم دو هر .میسر باشد

 .است شده ارائه 1-7 جدول در این باره در تفصیلی مقایسه. هستند معایبی و مزایا دارای شود(

 .FGD گچ سازی ذخیره ممکن برایگزینه های  مقایسه. 1-7 جدول

 سازی ذخیره نوع

FGD 
 معایب مزایا

 بازدر فضای 

 (نباشد پوشیده)
موجب افزودن  بارندگی .ارزان

 .به آن می شود آب

 آلودگی احتمال

 .رواناب/بارندگی

 به نیاز است ممکن

 .باشد رواناب کنترل

 بازدر فضای 

 با شده پوشیده)

 (پالستیک

 .تر ارزان

یرات ناشی از مصون از تاث

 بارندگی

  FGD گچ رطوبتحفظ 

استفاده از این روش 

 سازی ذخیره برای

 ممکن مدت طوالنی

 .نیست

 باز فضای اطراف 

محل ) باشد

نگهداری فقط 

 (مسقف است.

مصون از تاثیرات ناشی از 

 بارندگی

 FGD گچ رطوبتحفظ 

 .گران

مصون از تاثیرات ناشی از  تاسیسات در

 بارندگی

 FGD چگ رطوبتحفظ 

 طوالنی سازی ذخیره امکان

 مدت

 

گزینه برای  گرانترین

 .انتخاب

 

 حاوی است ممکن برف ذوب یا ناشی از بارندگی باشد از ناشی خواه ،FGD گچ ذخایر از عبور رواناب ها

محصوالت  برداشت از مقادیری گچ برای استفاده پس ، مزرعه یک در اگر .باشد FGD گچ و خاکذرات 

 ساخت جز اقدامی انجام هیچ شود، پخش کامل طور به زمستان از این گچ قبل و شده باشد زراعی انباشته



 های توده به صورت ذخیره در قالب باز سیستم یک در انباشت گچ اگر .نیست الزم موقت ذخیره یک شمع

 ،غبار و گردناشی از ایجاد  مشکالت ایجاد از جلوگیری برای مدیریتی برنامه یک باید انجام شود، بزرگ

 اتخاذ احشام به این توده ها دسترسی کردن محدودهمچنین مشکالت مربوط به  و آبمشکالت مربوط به 

 برخی در و زمین سنگفرش جدول بندی، انحراف در مسیر حرکت، ایجاد با توان می را رواناب ها .شود

-7 شکل) کرد منتقل های نگهداری حوضچه یا گیریحوضچه های رسوب به و آوری جمع پمپاژ، با موارد

آنها شرایطی  جریان سرعتکاهش  و ها رواناب ، با حفظنگهداری حوضچه یا رسوب گیری حوضچهیک  (.4

رواناب  FGDنشینی گچ  ته معمول، طور به .شود فراهم FGD گچ بازیافت و امکان رسوب تا ایجاد می کند

 شده نشین ته FGD گچ فرایند اسکرابر از یجلوگیر برای .اتفاق می افتد کار این دقیقه پس از 30 ها حدوداً

 سطح %5 حدوداً معادل باید شود می حوضچه وارد که مایعی مقطع سطح رسوب گیری، حوضچه های در

 ساخته تاالب یک در توان می را مایعات باقی مانده ، FGD شدن گچ نشین ته از پس .باشد مقطع حوضچه

آن را  یا کرد استفاده آبیاری برای ن از این مایعات باقی ماندهکرد. همچنین می توا تخلیه یا یک کشتزار شده

 .کرد تخلیه سطحی هایآب پهنه در

 

 رواناب کنترل سیستم یک اجزای. 4-7 شکل



 طور به هوایی و آب شرایط و رطوبت .دارد نقش مهمی غبار و گرد کنترل ،FGD گچ در هنگام نگهداری از

 ذخیره های سیستم از غبار و بخشی از این گرد .گذارد می تأثیر نتقال آنا و ایجاد گرد و غبار بر توجهی قابل

 در باشد، ما درصد 5 از کمتر رطوبت دارای FGD گچاگر  .شود می حاصل FGD گچ جابجایی و سازی

 رطوبت دارای که FGD خشک گچ حال، این با .نخواهیم شد غبار و گرد مشکل ایجاد بارگیری دچار هنگام

 روزهای که این مشکل در ایجاد خواهد کرد غبار و گرد ،48یک اسپردر کمک با پخش هنگام ت،اس ٪5 از کمتر

 که ،49باکسدراپ کنندهیک پخش از استفاده با توانمی همچنین (.5-7 شکل) بادی بیشتر اتفاق خواهد افتاد

 .پخش گچ را انجام داد کند،می کمک غبار و گرد احتمالی ناشی از مشکالت کنترل به

 

 .(2007 کرتیس،. )کند ایجاد غبار و گرد است ممکن بادی خشک روزهای در پخش گچ. 5-7 شکل

 راه بهترین از یکی ،FGDگچ توسط تولید کنندگان گچ  انتقال نقاط در سرپوشیده های نقاله نوار از استفاده

-7 شکل) نهایی است نکاربرا یا بازاریابان بین FGD گچ توزیع در هنگام غبار و ایجاد گرد کنترل برای ها

                                                             
48 spreader 
49 drop box spreader 



 سرمایه دلیل به مزارع، به انبار از FGD گچ انتقال برای روش استفاده از این ،برای اکثر کاربران حال این با (.6

غالباً با  شود، می ذخیره بیرون در پوشش بدون که FGD گچ .نیست ضروری نصب سختی و زیاد گذاری

از  تواند می نیز FGD گچ آب در ذخایر انباشت پاشیدن .کند می جلوگیری غبار و گرد از بروز ایجاد سله

 .کند جلوگیری غبار و گرد بروز

 

 (2007.50 میلر،. )کند می توزیع انتقال نقاط در را FGD گچ سرپوشیده نقاله نوار یک. 6-7 شکل
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 13 .باشد یم گوگرد و میکلس از یعال منبع و بوده تحدهم االتیا در استفاده

 لمنیت ؛2007 سامنر،. )ینیزم بادام دیتول شیافزا یبرا یمیکلس کود نوع کی عنوان به گچ از استفاده. 3-2 شکل
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 یپراکندگ از و گردد خاک یکیزیف خواص بهبود به منجر تواند یم خاک کننده اصالح کی عنوان به گچ. شود یم

 17 .(1993 ،همکاران و نورتون ؛2005 همکاران، و دونتسوا. )کند یریجلوگ یسطح سله لیتشک و

 یبرد و باکمن توسط شده گرفته ریتصو. )fescue اهیگ رشد بر+( Al3) ومینیآلوم ونیکات ریتاث. 7-2 شکل
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 یریپذ انحالل. یسطح ریز خاک تهیدیاس اصالح یبرا خاک کننده اصالح کی عنوان به گچ از استفاده. 8-2 شکل

 افزودن با خاک یها لیپروف داخل به گوگرد و میکلس حرکت صورت نیبد و است آهک از شتریب برابر 200 گچ

 19 .(2006 مور،یالر و سامنر. )ابدی یم شیافزا گچ
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. دهد کاهش را اهیگ شهیر بر آن یسم اثرات یادیز حد تا و کرده خارج خاک محلول از را آن جهینت در و داده

 21 .(است شده ارائه ویاوها یالتیا دانشگاه از گامیب یجر دکتر توسط ریتصو)



. کند تیتقو را اهانیگ ترقیعم ییزاشهیر تواندیم+ Al3 ونیکات از یناش نیریز خاک تهیدیاس حذف. 11-2 شکل
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 همکاران، و برائر. )است محلول یواکنش فسفر همان DRP. ها رواناب فسفر بر گچ از استفاده ریتاث. 3-3 شکل
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 34 .(2006 مور،یالر و سامنر. )گلف نیزم کی خاک سطح یرو FGD گچ پخش. 6-3 شکل
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