
 همکارانو  پرستو شریفی
 

159 

 

  نشریه مدیریت خاك و تولید پایدار
  1399جلد دهم، شماره دوم، 

165-159  
http://ejsms.gau.ac.ir  

DOI: 10.22069/ejsms.2020.16189.1868 
 

 
 
  

  گزارش کوتاه علمی
  

  سدیمی -رشد گیاه گلرنگ در خاك شور کمپوست و آزوال بر تأثیر کود گاوي، ورمی  مقایسه
  

  2و محمدحسین محمدي 2هدي شرفام، 1پرستو شریفی*

   تهراناستاد گروه علوم خاك، دانشگاه 2ارشد گروه علوم خاك، دانشگاه تهران،  آموخته کارشناسی دانش1
  24/07/1398؛ تاریخ پذیرش: 29/10/1397تاریخ دریافت: 

  
  ١چکیده

خشک  ویژه در مناطق خشک و نیمه ترین عوامل تخریب اراضی، به ها از مهم شور و سدیمی شدن خاك هدف: سابقه و
 تواند راهکاري مناسب در جهت اصالح و ها ازجمله مواد آلی، اغلب می کننده روند. کاربرد اصالح شمار می جهان به

  باشد. سدیمی  -هاي شور بهبود باروري خاك
  

درصد  5و  3، 1تهیه شد و سپس در سه سطح سدیمی از استان البرز،  -پژوهش خاك شور ایندر  ها: مواد و روش
درجه سلسیوس تحت  20مدت پنج ماه در دماي  کمپوست و آزوال مخلوط شد و بهکودهاي گاوي، ورمیوزنی، با 

، رطوبت خاك در حد رطوبت مدتدر این  ه قرار گرفت.در گلخان دو ماه و پس از کشت بذر گلرنگ،یون انکوباس
شامل: ارتفاع گیاهی  هاي شاخصبعد از این دوران، ، از طریق توزین هفتگی و آبیاري با آب مقطر حفظ گردید. زراعی

  گیري شد.  به دقت اندازهاندام هوایی، وزن تر و خشک اندام هوایی گیاه گلرنگ 
  

ترین ارتفاع ساقه  کم. شدموجب تغییر در رشد گیاه گلرنگ نسبت به تیمار شاهد  ها کننده اصالحافزودن  ها: یافته
. بودکمپوست  درصد کود ورمی 5ترین ارتفاع گیاه گلرنگ، مربوط به تیمار  درصد کود گاوي و بیش 5مربوط به تیمار 

ترین وزن تر اندام هوایی را نسبت به سایرین  درصد کود آزوال بیش 1 کمپوست و درصد کود ورمی 5و  3تیمارهاي 
   .دار داشتند معنی طور به
  

ترین  مناسبسدیمی،  -در خاك شورتواند میکود آزوال درصد  3و سپس کمپوست کود ورمیدرصد  5 یمارت نتایج:
استفاده از کود گاوي در  ، در شرایط مشابه،هاي این پژوهشبراساس یافته .بستر را براي رشد گیاه گلرنگ فراهم آورد

  شود. سدیمی توصیه نمی -شور هاي خاك
  

    گلرنگگیاه ، کود آلی، ، انکوباسیونسدیمی -اصالح خاك شور کلیدي:هاي  واژه
  

                                                
  p.69.sharifi@ut.ac.irمسئول مکاتبه:  *
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  مقدمه
سدیمی  و شور اراضی، تخریب هاي علت از یکی

 مناطق از وسیعی هاي بخشکه  است خاك شدن
است.  داده قرار تأثیر تحت را خشک نیمه و خشک
 معرض در آبی دنیا کشت زیر اراضی از نیمی حدود
شوري  ).2( اند گرفته سدیمی شدن، قرار شور و تهدید

یک تنش زنده  عنوان بهها و سدیمی بودن خاك
بندي شده است که بر عملکرد محصول تأثیر  طبقه

که سبب برهم زدن تعادل  گذارد، از جمله اینمنفی می
) در ROSهاي اکسیژن واکنشی (اسمزي و تولید گونه

نمک غلظت باالي . )4( گرددهاي گیاهی می سلول
سبب تأثیرات متفاوتی در تولید محصوالت کشاورزي 

زنی و رشد گیاه، مهار  در جوانه تأخیرشود، مانند  می
و  آلی ماده. )3( آنزیمی و میزان فتوسنتز هاي فعالیت

 اصالح براي که است هایی کننده اصالح جمله از گچ،
 گیرد می قرار استفاده مورد و سدیمی شور هاي خاك

اي  ) توسط مطالعه2013همکاران (جوشی و  .)11(
در تولید  را کمپوستورمی اثر مثبت استفاده از

رنگ یک گیاه گل ).6( نمودندگزارش گندم محصول 
باارزش و نسبتاً متحمل  محصول صنعتی و چندمنظوره

مقاومت گلرنگ به شوري از  .هاي وارده است به تنش
گیاه گلرنگ مقاوم  تر است. تر و از جو کم گندم بیش

گلرنگ داراي سیستم ریشه عمیق  .)8( به شوري است
تري را در هنگام استرس  تحمل بیش تواند میاست که 

). با توجه به اطالعات 7( ایجاد کند محیطی زیست
موجود، مطالعات کمی در مورد اثر سدیمی بودن 

که مطالعات  خاك بر گیاه گلرنگ انجام شده، درحالی
مورد تنش شوري بر گیاه گلرنگ انجام بسیاري در 

  ).5و  4( شده است
  

  ها مواد و روش
از اراضی پژوهش خاك مورد استفاده در این 

 110تا  25از عمق ، آباد سدیمی روستاي حسن -شور
هاي  ، ویژگی1در جدول آوري شد.  متري جمع سانتی
خاك ابتدا  .ارائه شده استشده،  برداري نمونهخاك 

و سپس شده کامالً هوا خشک، مخلوط و یکنواخت 
متري عبور داده شد. مقداري از خاك  میلی 4از الک 

 متري عبور داده ها، از الک دو میلی نیز جهت آزمایش
و به آزمایشگاه منتقل گردید. کودهاي گاوي،  شد

هاي آلی  کننده عنوان اصالح کمپوست بهآزوال و ورمی
طور  ). کودها به2قرار گرفتند (جدول مورد استفاده 

مدت  درجه سلسیوس به 70جداگانه در آون با دماي 
ساعت قرار داده شد تا در شرایط یکسان خشک  24

  .)1(متري عبور داده شدند  میلی 4شوند. سپس از الک 
  

  .هاي خاك مورد مطالعه برخی ویژگی -1جدول 
Table 1. Selected properties of studied soil.  

جرم مخصوص 
 حقیقی

(g/cm3)  

جرم مخصوص 
  ظاهري

(g/cm3) 

  نسبت
  جذب سدیم

SAR  

  ظرفیت
  تبادل کاتیونی

CEC (meq/100g) 

 هاش پ
pH  

  قابلیت 
 هدایت الکتریکی

EC(dS/m)  

  درصد 
  ظرفیت زراعی

FC (%) 

  بافت خاك
Soil texture 

 لوم شنی 10.14 13.09 7.72  1.62 23.02  1.29  2.72
  گیري بود، بنابراین صفر در نظر گرفته شد. اندازه قابل میزان مواد آلی و آهک خاك مورد مطالعه بسیار ناچیز و غیر *

* The amount of organic matter and lime in the studied soil was very low and not measurable, so it was considered zero. 
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  .یهاي شیمیایی کودهاي آلی مصرف برخی ویژگی -2 جدول
Table 2. Selected chemical properties of used organic matters. 

  هاي شیمیایی ویژگی
Chemical properties 

 کود گاوي
Manure 

 کمپوست کود ورمی
Vermicompost 

 کود آزوال
Azolla 

  قابلیت هدایت الکتریکی
Electrical Conductivity (dS/m) 

20.11 2.39 4.79 

  هاش پ
pH  

7.03 7.62 6.42 

  نسبت جذب سدیم
SAR  

20.11 6.89 18.44 

  کربن آلی
Organic Carbon (%)  

26.09 21.09 23.94 

  
و کشت گیاه  ها و انکوباسیون سازي ستون هآماد

هایی به  ستون خاك، از استوانه تهیه منظور به: گلرنگ
متر و جنس  سانتی 30و ارتفاع  12قطر داخلی 

ها با تور فلزي و  سی استفاده شد. زیر ستون وي پی
ها از شن به  . کف ستونمسدود گردید پارچه محکم

کود متر پر شد. سپس مخلوط خاك و سانتی 2ارتفاع 
متر و جرم مخصوص  سانتی 17با ارتفاع  آلی مربوطه،

ها  مکعب درون ستون مترگرم بر سانتی 3/1اهري ظ
 30که جمعاً شامل تکرار  سهریخته شد. تیمارها در 

 3: خاك شاهد، تیمارها با ستون تیمار و تکرار گردید
زنی از سه کود گاوي، آزوال، درصد و 5 و 3، 1سطح 
ماه در دماي  5مدت  ها بهستون. )10( کمپوست ورمی

در زراعی ظرفیت درجه سلسیوس، در شرایط  1±20
مقدار اتاق انکوباسیون نگهداري شدند. در این مدت، 

از طریق توزین هفتگی و در هر ستون،  مزرعهرطوبت 
دلیل باال بودن  بهگردید.  آبیاري با آب مقطر حفظ می

 شوري و سدیمی بودن خاك، بذر گیاه گلرنگ
)Carthamus tinctorius ( رقم صفّه یا محلی)

ستون تیمار و  30اصفهان) براي کشت انتخاب شد. 
تکرار پس از انکوباسیون به گلخانه انتقال داده شد و 

 2عمق بذر گلرنگ به فواصل منظم در  5 ستوندر هر 

در  هاي یاد شدهمتري کاشته شد. سپس ستون سانتی
مدت دو ماه نگهداري شد  درجه به 25گلخانه با دماي 

طول این مدت، رطوبت خاك، با آبیاري منظم و و در 
داشته  معین با آب مقطر، در حد ظرفیت مزرعه نگه

  شد.
: و آنالیزهاي آماري هاي گیاهیگیري شاخص اندازه

ارتفاع  گیاه گلرنگ، پس از اتمام دوره کشت دو ماهه
کش مدرج و از  اندام هوایی با استفاده از خط

به طوقه است تا هاي انتهایی بوته که متصل  قسمت
گیري و گزارش گردید. براي تعیین  نوك برگ اندازه

وزن تر و خشک اندام هوایی، گیاهان از محل طوقه 
گیري وزن تر، درون  قطع و بالفاصله بعد از اندازه

هاي کاغذي مخصوص قرار گرفت و در آون در  پاکت
درجه سلسیوس خشک شد. پس از اطمینان  70دماي 

ها  ها، وزن خشک آنونهکامل از خشک شدن نم
کامالً تصادفی در  طرح آزمایشی گیري گردید. اندازه

، براي تعیین اثرات دوعاملیفاکتوریل  قالب آرایش
کمپوست و آزوال در چهار سطح  کودهاي گاوي، ورمی

مقایسات  منظور بهمصرفی، مورد استفاده قرار گرفت. 
استفاده شد.  SASافزار  ها، از نرممیانگین داده

سل رسم شد و اگافزار  ها توسط نرم چنین شکل مه
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اي دانکن، در دامنه میانگین متوسط توسط آزمون چند
  مقایسه گردیدند. 05/0سطح اطمینان 

  
  نتایج و بحث

: ارتفاع و وزن تر و خشک اندام هوایی گیاه گلرنگ
درصد کود  5ترین ارتفاع ساقه مربوط به تیمار  کم

ترین  و بیش تیمار شاهددار با  با تفاوت معنی گاوي
درصد کود  5ارتفاع گیاه گلرنگ، مربوط به تیمار 

که از نظر آماري با تیمار شاهد، بود کمپوست  ورمی
  .)1نداشت (شکل داري  معنیتفاوت 

کشت با ، در آزمایشی )2013(جوشی و همکاران 
 3و  NPK تیمار شامل: شاهد، کود معدنی 5 ،گندم

 بیان کردند مقایسه ورا کمپوست  سطح کودي ورمی
، منجر به معدنیکمپوست نسبت به کود  که کود ورمی

  .)6( تري شده است تولید گندم با ارتفاع و وزن بیش
در تیمارها  افزودن کود اصالحی، وزن تر گیاه با

 ،)2استثناي تیمار کود گاوي) افزایش یافت (شکل  (به
درصد کود  5و  3تیمارهاي که این افزایش در 

 دار بود. معنی درصد کود آزوال 1 کمپوست و ورمی

 5ترین وزن تر گیاه گلرنگ، مربوط به تیمار  بیش
داري  که تفاوت معنیبود کمپوست  درصد کود ورمی

که  . درحالیداشتبا تیمار شاهد و سایر تیمارها 
، نیز متعلق به همین تیمار استباالترین وزن خشک 

داري  معنیاما با وزن خشک سایر تیمارها، تفاوت 
 5و  3توان نتیجه گرفت که تیمارهاي  . مینداشت

درصد کود آزوال  1 کمپوست و درصد کود ورمی
ترین آب و عناصر غذایی را  اند احتماالً بیش توانسته

در اختیار گیاه گلرنگ قرار دهند و در نتیجه باعث 
) طی 2012( و همکارانسینگ  بهبود رشد گیاه شوند.

کمپوست و  جلبک سبز آبی، ورمیآزمایشی، از آزوال، 
صورت جداگانه یا ترکیبی  کود گیاهی مزرعه به

مصرف ترکیبی  که نشان دادآنان استفاده نمودند. نتایج 
سبب کمپوست و آزوال  نوع کود سبز، جلبک، ورمی 4

پژوهش این در . )9( شدافزایش ارتفاع و وزن گیاه 
رشد کمپوست سبب افزایش  نیز، افزودن آزوال و ورمی

  .شد و وزن اندام گیاهی

  

  
  

دار در سطح  عدم اختالف آماري معنی دهنده ارتفاع اندام هوایی گیاه گلرنگ در تیمارهاي مختلف (حروف مشابه، نشان مقایسه -1شکل 
  .)اشدب می درصد 5

Figure 1. Comparison of height of shoot in safflower in different treatments (Similar letters, indicate a 
significant difference in the level of 5%). 
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عدم اختالف آماري  دهندهمختلف (حروف مشابه، نشان وزن تر و خشک اندام هوایی گیاه گلرنگ در تیمارهاي مقایسه -2شکل 
  باشد). می درصد 5دار در سطح  معنی

Figure 2. Comparison of fresh and dry weight of aerial parts of safflower plant in different treatments (Similar 
letters, indicate a significant difference in the level of 5%). 

  
 گیري نتیجه

دلیل دارا بودن قابلیت هدایت  به کود گاوي
الکتریکی و نسبت جذب سدیم باال نسبت به دو کود 

سبب ایجاد شرایط نامطلوب  )2دیگر (جدول 
که این  شدسدیمی  -شیمیایی و فیزیکی در خاك شور

اثرات در رشد نامطلوب گیاه گلرنگ در تیمارها نیز 
که شوري و نسبت  با توجه به این. گردیدمنعکس 

باشد  تر از کود گاوي می کمکود آزوال جذب سدیم در 
در سطح سه درصد توانست شرایط نسبی مطلوبی را 

نسبت به سایر تیمارها از نظر خصوصیات فیزیکی و 
(جدول  گلرنگ فراهم کندشیمیایی براي رشد گیاه 

کمپوست در سطح پنج  کود ورمی ،اما در این میان .)2
با کاهش و تقلیل شرایط شوري و سدیمی درصد، 

ترین شرایط فیزیکی و شیمیایی  بهترین و مناسببودن، 
، سبب باالترین ایجاد نموده سدیمی -در خاك شور

از  بازدهی در رشد گیاه گلرنگ شد که این تمایز پس
  خود را نشان داد.آشکارا  ،دوره کشت اتمام
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Abstract1 
Background and Objectives: Soil salinization and sodicity are most important factors in land 
degradation, especially in arid and semi-arid regions of the world. Application of the soil 
amendments, such as organic matter, can be a suitable method for improving the fertility of 
saline-sodic soils. 
 
Materials and Methods: In this study, a saline-sodic soil was chosen from Alborz, and then it 
was mixed with three levels of 1%, 3% and 5% (weight) of Cow manure, Vermicompost and 
Azolla, and incubated for 5 months at the moisture of field capacity and temperature of 20 °C. 
Then, safflower seeds were planted and treatments were placed in a greenhouse for two months. 
During this period, soil moisture was maintained at the field capacity, through weekly weighing 
and irrigation with distilled water. After this period, plant indices including: height of shoots 
and fresh and dry weight of shoots were accurately measured.  
 
Results: The addition of modifiers was observed to change the growth of safflower plant 
compared to the control. The lowest stem height was related to 5% cow manure treatment and 
the highest safflower height was related to 5% vermicompost fertilizer. The 3 and 5% 
vermicompost and 1% Azolla fertilizer had the highest fresh weight of shoot compared to 
others. 
 
Conclusion: Vermicompost fertilizer at 5% level and then Azolla fertilizer at 3% level could 
provide the most suitable substrate for safflower growth in saline-sodic soil. Therefore, 
according to the results obtained in this experiment, under similar conditions, the use of cow 
manure in saline-sodic soils is not recommended. 
 
Keywords: Incubation, Organic fertilizer, Safflower plant, Saline-Sodic Soil Improvement  
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