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 کومپوست، کیفیت خاک، گلستانقارچ ارابسکوالر مایکورایزا، لس، کمپوست، ورمی هاي کلیدي:واژه
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 اهمیت موضوع

این رسووبات بوه لحوا   ی لس پوشانده است.هانهشتهکیلومتر مربع از استان گلستان را  1000سطحی بالغ بر 

پذیری زیوادی برخووردار بووده و سوه  یی و فرسایشزارسوباز  امل اقلیمی و مدیریتیخاص در کنار عوهای ویژگی

توجوه بوه نقوش  بوا. گردندلذا دچار کاهش کیفیت می دهندها را به خود اختصاص میای از بار معلق رودخانهعمده

، ایون تحقیوق بور آن شود بوا های کیفیوت خواکشاخصقارچ بر کومپوست و کودهای آلی کمپوست و ورمیمثبت 

   .نمایدرا بررسی  هاتغییرات این شاخصهای لسی، میزان استفاده از آن در خاک

 

 مقدمه )شرح مساله(

بوده که این کیفیت مینه مدیریت منابع طبیعی ترین اقدامات کشورها در زخاک از ضروری ظ کیفیتامروزه حف -

 پذیرد.توسط کودهای بیولوژیک و الی تاثیر می

و  Glomus mosseae، Glomus intraradicesتواثیر قوارچ آربسوکوالر میکووریزا   هدف این تحقیوق یوافتن -

Glomus fasciculatum )های کیفیت خاک است.بر برخی شاخصکومپوست و تیمارهای کمپوست و ورمی 

 هاترین یافتهمهم

و پایداری  ایدلیل افزایش توده ریشههب آلی بیشترین افزایش در مواد Glomus mosseaeنتایج نشان داد قارچ  ◄

  خاکدانه را از خود نشان داد.

در کمپوسوت پوس از اضوافه کوردن کمپوسوت و ورمویخصوصیات شیمیایی، فیزیکی و بیولوژیکی خاک برخی  ◄

 .  دار نشان دادنداختالف معنی تمامی تیمارها نسبت به شاهد

خاک درتیمارهای کمپوست نسبت به شاهد  واکنش یز آماری خصوصیات شیمیایی خاک نشان داد کهنتایج آنال ◄

 کمپوست روند معکوس داشت.کمپوست واکنش خاک را نسبت به شاهد افزایش و ورمیکاهش یافت. ورمی

نسبت به شاهد  جذب و پتاسی  تبادلی رانیتروژن کل و فسفر قابلنظیر  کود آلی و کود بیولوژیک عناصر غذایی ◄

   دار افزایش داد.طور معنیبه
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 ها، جداول و سایر مستندات(ر شکلاطالعات تکمیلی )مشتمل ب

و ( G. fasciculatumو  G. mosseae، G. intraradicesمنظور بررسی تاثیر قوارچ آربسوکوالر میکووریزا  به

 تیموار و  5های کامول تصوادفی بوا متر در قالب طرح بلوک 3×2های از پالتکومپوست ی کمپوست و ورمیتیمارها

اثر خود را بور روی  G. fasciculatumاز بین سه گونه تلقیح شده فقط گونه پالت شاهد استفاده شد.  1تکرار و  1

ری و پایوداری خاکدانوه تواثیر مثبتوی بهبود میزان وزن مخصوص ظواه رنشان داده است. هر سه گونه ب pHمیزان 

 G. mosseaeطور مقدار تنفس میکروبوی را در خواک افوزایش دادنود. نتوایج نشوان داد قوارچ اند. همیننشان داده

آلی و پایداری خاکدانه را از خود نشان داد. خصوصویات شویمیایی، فیزیکوی و بیولووژیکی  بیشترین افزایش در مواد

نظیر واکنش خاک، درصد کربن آلوی، کمپوست کمپوست و ورمی تن در هکتار 25دل معا پس از اضافه کردنخاک 

جرم مخصوص ظاهری، میانگین وزنی قطر خاکدانوه، درصود اشوبا  و تونفس  آهک، نیتروژن کل، فسفر قابل جذب،

یکوی در رابطوه بوا خصوصویات فیز .دار نشان دادنوداختالف معنی میکروبی خاک در تمامی تیمارها نسبت به شاهد

 داری کواهش،طور معنویدر تمامی تیمارها نسبت به شاهد به ظاهری مخصوص ، جرمت خاک، نتایج نشان دادکیفی

کمپوسوت میوزان دار نسبت به شواهد افوزایش یافوت. ورمویطور معنیدرصد اشبا  و میانگین وزنی قطر خاکدانه به

درصودی  5/30شاهد افزایش دادنود افوزایش درصد نسبت به  22/23درصد و کمپوست  22/21پایداری خاکدانه را 

کمپوسوت و کمپوسوت کمپوست نسبت به کمپوست مشواهده شود. ورمیهای شامل ورمیپایداری خاکدانه در کرت

کمپوسوت جورم مخصووص ظرفیت نگهداری آب را نسبت به شواهد افوزایش دادنود. ورموی ،دلیل افزایش تخلخلبه

درصد نسبت به شاهد کاهش دادند. نتایج آنالیز آماری  5/22به مقدار درصد و کمپوست  53/13ظاهری را به مقدار 

تیمارهوای کمپوسوت نسوبت بوه شواهد کواهش یافوت.  خواک در واکنش خصوصیات شیمیایی خاک نشان داد که

کمپوسوت رونود معکووس داشوت. کوود آلوی و کوود کمپوست واکنش خاک را نسبت به شاهد افزایش و ورمیورمی

دار افوزایش طور معنویجذب و پتاسی  تبادلی را نسبت به شاهد بهیی نیتروژن کل و فسفر قابلبیولوژیک عناصر غذا

   داد.

 


