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 خلاصه

شیمیایی خاک، آزمایشی در قالب طرح منظور ارزیابی اثرات کودهای آلی و لگوم ها بر بهبود کیفیت خصوصیات به 

با سه تکرار به اجرا در آمد. در این آزمایش از سه نوع کود آلی  5331بلوک های کامل تصادفی در منطقه اردبیل در سال زراعی 

های اصلی و عدسدر کرتبا منشاء دامی که شامل کمپوست گاوی، ورمی کمپوست گاوی و مرغی و نیز دو نوع لگوم نخود

آنالیز شد. حاصل این تجزیه نشان داد که سه نوع کود آلی SAS Ver9.1ه شد. نتایج و داده های آزمایشگاهی با برنامه استفاد

باعث افزایش قابل توجهی در کیفیت خصوصیات خاک شد. به طور کلی نتایج نشان داد که کاربرد همزمان لگوم ها و کودهای 

ن بهبود بخشیدن به وضعیت حاصلخیزی خاک، سبب تولید عملکرد مطلوب در این آلی و بروز اثرات متقابل موجود بین آنها ضم

آزمایش شد. نتایج تجزیه واریانس و مقایسه میانگین ها نشان داد که بیشترین مقدار فسفر خاک مربوط به کود کمپوست گاوی 

ت. با توجه به این نتایج می توان بوده و همچنین بیشترین مقدار کلسیم و کلر خاک را کود مرغی به خود اختصاص داده اس

گفت که کاربرد کودهای آلی برای ارتقاء کیفیت خصوصیات خاک تاثیر معنی دار و مثبتی داشته و کشت گیاهان لگوم نیز به 

خاطر واکنش هایی که در ریزوسفر آنها با این کودها اتفاق می افتد باعث بهتر شدن خصوصیات فیزیکو شیمیایی خاک می 

 گردد.

 ، نخودریزوسفر،کمپوست گاوی، حاصلخیزی :ات کلیدیکلم

 

 .مقدمه1

مواد آلی از نظر باروری خاک مهم است و نقش های مهمی در خاک چه از نظر خصوصیات فیزیکی و محیطی برای 

ای ه.کودهای آلی دارای وزن مخصوص ظاهری کم بوده بنابراین با افزودن این مواد خاکفعالیتهای بیولوژیکی ایفا می کند

ظرفیت [. 3،7]معدنی سبک و پوک می شوند. مقدار قابل استفاده تمامی عناصر پرمصرف و مواد آلی در خاک افزایش می یابد

ای اهمیت پذیری و تهویه مناسب از نظر جوانه زنی بذور و توسعه سیستم ریشهنگهداری آب آن را افزایش می دهد، حفظ شخم

( در این محدوده Eisenia  foetidaخاکی)های آلی مقدار بالا و مثبتی داشت و کرم ای.کربن آلی در اثر مصرف کوده[8]دارد
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ها در تغذیه و نیز بهبود کیفیت و افزایش حاصلخیزی با توجه به اهمیت غذایی لگوم[. ،،1]داشتنددارای عملکرد مناسب تری 

ودهای آلی روش مناسبی برای نیل به این هدف می خاک برای تولید محصولات کشاورزی ارگانیک و پایدار و سالم، استفاده از ک

 باشد.

 مواد و روش ها. 2

در یکی از مزارع اطراف اردبیل اجرا شد.آزمایش به صورت طرح بلوک های کامل  5331این آزمایش در سال زراعی 

و برخی پارامترهای مهم  تصادفی با سه تکرار انجام شد. قبل از اجرای آزمایش از از خاک مزرعه نمونه مرکب خاک تهیه گردید

بعد از طی دوره گلدهی و رسیدگی محصولات، از تمامی کرت ها نمونه برداری شد و پس از  فیزیکوشیمیایی اندازه گیری شد.

انتقال به آزمایشگاه تمامی پارامترهای مهم شیمیایی و عناصر مورد نیاز برای بهبود کیفیت خاک تعیین شد. تجزیه واریانس و 

انجام شد.مقایسه  SAS Ver.9.1های حاصل از آزمایش و رسم شکل های مربوطه با استفاده از نرم افزارهای  تحلیل داده

 درصدو بر اساس آزمون چند دامنه ای دانکن انجام گرفت. 1میانگین ها در سطح احتمال 

 

 نتایج و بحث. 3

قلیایی بوده و در محدوده شور می  pHبوده و  مشاهده می شود کلاس بافتی خاک مورد آزمایش لومی 5همانطور که در جدول 

 باشد و درصد کربن آلی خاک نیز مقدار کمی دارد.

 برخی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک مزرعه-1جدول 

SAR N OC Kav Pav EC pH بافت خاک رس سیلت شن 

(meq/lit)0.5 (%) )%( (ppm) (ppm) (dS m-1)   )%(   

3،/6  ،،/0  675/5  70/،02  33/2  25/2  35/7  ،3/،،  1،/،2  37/52  لوم 

SAR ، نسبت جذب سدیم:OC کربن آلی خاک:  ،EC تعیین شده است. 5:1: در عصاره 

عناصر مورد نیاز ماده آلی زیاد کود دامی می تواند باعث بهتر شدن ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک و در نتیجه افزایش 

 .[5]شود خاک

الاترین مقدار کربن آلی را کود مرغی به خود اختصاص داده است. در ضمن هیچ اختلاف معنا ب 2طبق اطلاعات جدول شماره 

داری بین کمپوست و ورمی کمپوست گاوی وجود ندارد. از طرفی میزان ازت کود مرغی نسبت به دو کود مصرفی دیگر کمتر 

 .[3ن کاهش را نسبت داد]ره می توان ایبوده که احتمالا به خاطر حالت پودری و نیز اختلاط با خاک ا

برخی ویژگی های شیمیایی تیمارهای کودی-2جدول   

OC EC pH Pav N Kaq  

(%) (dS m-1)  (%) (%) (%)  

3/20  05/6  21/7  51/5  65/5  23/5  کمپوست گاوی 

6/53  7 5/7  5/5  6،/5  22/5  ورمی کمپوست گاوی 

،6 06/7  7/7  15/5  ،3/5  86/5  کود مرغی 
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درصد نیتروژن ورمی کمپوست گاوی بیشتر ، بیشترین کربن آلی مربوط به تیمار کود مرغی بود. 2جدول  در این آزمایش طبق

کودهای آلی دارای مقدار نیتروژن در دسترسکود مرغی دارای بیشترین مقدار است..مقدار فسفر مرغی و ورمی کمپوستشداز 

باعث افزایش تحمل گیاه در برابر تنش خشکی گردید و و افزایش کود نیتروژن به خصوص به صورت کود مرغی بوده بیشتری 

 .عملکرد افزایش یافت

 

هدایت الکتریکی. متقابل نوع کود و نوع گیاه براثر -1شکل   

ر داشت. و بین سه نوع کود در عدس اختلاف معنی دا ECدر گیاه عدس کود مرغی بیشترین تاثیر را در افزایش 5در شکل 

بود.همچنین بین مقادیر کود مرغی بین نخود و عدس نیز اختلاف معنی داری مشاهده شد. در ضمن بین کود مرغی و کمپوست 

شده که ناشی از غلظت بالای  ECمعنی دار دیده شد. احتمالا کاربرد کودهای آلی باعث افزایش در گیاه عدس و نخود تفاوت

 [.2کلسیم در این کودهاست]

 

 .خاک pHاثر متقابل نوع کود و نوع گیاه بر  -2شکل
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در گیاه عدس بین کود مرغی و کمپوست گاوی اختلاف معنی داری مشاهده شد. همچنین بین مقادیر کود مرغی در 2شکل در 

اغلب تیمارها در محدوده  pHکه  دادنشان  pHبررسی تغییرات مشاهده شد. دار اختلاف معنیگیاه نخود و عدس و شاهد 

 [.3،8]خنثی بوده که لازمه فعالیت کرم ها و تولید آنها می باشد و از نظر کشاورزی نیز مناسب است
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 .کل خاک  اثر اصلی نوع کود بر میزان کل ی -3شکل 

 

اری در میزان کلسیم خاک مشاهده شد و کود مرغی دکمپوست گاوی اختلاف معنیدر شکل بالا بین کود مرغی مصرفی و ورمی

اسیدهای آلی با کربنات کلسیم بعد از مصرف کودهای آلی افزایش می کلسیم در نتیجه واکنشبیشترین تاثیر و مقدار را داشت.

 [ مطابقت داشت.3(]5333یابد که با نتایج )ضیا و همکاران، 

 

 

 نتیجه گیری. 4

داد که با مصرف کودهای آلی همراه با کشت لگوم خصوصیات شیمیایی خاک بهبود یافته و  نتایج حاصل از این آزمایش نشان

حاصلخیزی خاک افزایش یافته و جذب عناصر ضروری خاک تامین می شود.مصرف کودهای آلی قدرت جذب سطحی را نود 

یاهان می شوند.تشکیل کمپلکس در ضمن باعث افزایش قابلیت استفاده عناصر کم مصرف برای گ[. 3،8]درصد افزایش می دهد

 اتفاق می افتد.های پایدار با  کاتیون های دو ظرفیتی و چند ظرفیتی را در پی داشته و کلاته شدن 
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ABSTRACT 
In order to evaluate the effects of organic fertilizers and legumes on improving the quality of soil chemical 

properties, an experiment was conducted in a randomized complete block design with three replications in the 

year 2016 in Ardabil.in this experiment, three organic fertilizers (cow’s compost,cow’s vermicompost and 

chicken manure)and two types of legums  Peaand Lentilwere used in the main plots.labratory data was analyzed 

using the SAS Ver9.1 software.the results showed that three types of organic manures caused a significant 

increase in soil quality characteristics.in general, he results showed the simultaneous application of legumes and 

organic fertilizers and the occurrence of interactions between them,while improving the soil fertility, produced a 

good performance in this experiment.the results of analysis of variance and comparision of meanings showed that 

the highest amount of soil phosphorus was observed in cow’s compost and the highest amount of calcium and 

chlorine in the soil was associated with chicken manure.according to these results, it can be said that the 

application of organic fertilizers has a significant and positive effect on the quality of soil characteristics, and the 

legume cultivation is also due to reactions occurring in their rhizosphere with these fertilizers. It improves the 

physicochemical properties to the soil. 
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