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 کاربرد آزوال در بسترهای کشت گیاهان زینتی

 

 2سمانه عبدالمحمدی و *3جالل امیدی

 

 ، رشت، ایرانباغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیالنگروه کارشناس ارشد : 2و  1

 

 و اهمیت موضوع مسئلهبیان 

 ررا ای شررکا اسررتق سررا   آزوال، گیررا ی آبررشی، شررناور روی سررتق آب و مثریبرراد یرهرر  یررا دایررره   سررر   

 ررای ناب ررا در پررایی  سررا    رررار ، پوشرریده شررده اسررتق ریشرر یاننرردپولررت ررای کو،ررت، یبنرراوب و موسررب بررر 

،  ابهیرت  زیسربی برا بهبرت سربش آبری آنابنرا      کننردق آزوال در  ر   عمرودی در دا را آب رشرد یری     صورتب دارند و 

آوردق وظیفر  مرییی  یرواد غرذایی بهبرت بر  عورده آزوال بروده و بهبرت نیرش           بذب نیبروژن  وا را بر  دسرت یری   

 ررا و  ررای راکررد و آرار نور ررا، مرراالب کنرردق آزوال یومرروالد در آبدر یثابررا، ازت یررورد نیرراز آزوال را مرررا   یرری  

 رای نرازکی کر  دارد،  ماننرد     شرودق ایر  گیراه برا ریشر      نواحی گریسیری یامرت یری  ما شالیشار ا از نواحی یوبدل  

 ررای ایرر  گیرراه، ظریررو، کو،ررت و حسرراس مرشرری اسررت کرر  روی سررتق آب گسرربره پیرردا کرررده اسررتق بررر 

گیرراه در  کرر ی نگررای ررای یبفرراومی داردق کرر  در ،رر  یثتورری از زیرران رشررد باشررد، رنرر برروده و بسررب  برر  ایرر 

ای نثرره  شرود و گرا ی  ریرش و   رنر  آن میرره یری    یجمردر بر  ای اسرت و  یغش پسرب   رشد است، رن  آن سبش آسبان 

موانررد در عررر  دو مررا پررنج روز برر  دو برابررر حررد یومررو   ررود برسرردق گیرراه آزوال،  شررودق ایرر  گیرراه یرری رر  یرری

را  کومرا ی، ممرار سرتق آب    زیران یردت کنرد و یری   در یرت یکران، شرروه بر  مکریرر یری       ثابرت شردن   یحر  ب 

 (ق1ای برای ورود نور  ورشید ب  درون آب، وبود نخوا د داشت )شکا ک   یچ روزن ییورپوشاند، ب یی

کننردق عردر   یری   ای یوهق آزوال، ممار و یا اکررر ایرالآ آب را برذب کررده و صرر  رشرد و مکریرر  رود        ریش 

رشررد سررایر گیا رران آبررشی و  مرنرری  دیگررر از بهرروگیری نفررون نررور برر  درون آب و کمبررود یررواد یغررذی سررب  

رشرد ایر  آبشیران یفیرد، اکسری ن در دا را        نرد شردن  ق برا مو رو و یرا ک    شرود یری   ا و غیره(بونکمیبوپالنآبشیان )

  رادر بر  رشرد و     را و ییکروارگانیسر    را نخوا رد شردق بر   مری  دلیرا، برانوران آبرشی یاننرد یرا ی          آب مولیرد 

موالیرت کررده و یررداب یرا      ، شرروه بر   ی رواز  یرر غ رای  رونردق در ایر  شررایب، سیسرب     مکریر نبوده و از بی  یی

 را از یوبرودات آبرشی، سرب      کننردق  رالی شردن یررداب    مبردیا یری   زیسرت،  یر ابرا غبر  یکرانی بردبو و     برک  را

یرنم    ی بررای پرنردگان یورابر نباشرندق بر   مری  سرادگی، اکوسیسرب          ا دیگرر یکران یناسرب   شود ما یردابیی

عنروان  و رو بر  نرابودی  وا رد رمرتق ایر  بهبرت در شرالیشار ا  ر  بر           یخبر  ر ر  بر  یوبرود،    شارسرال  ،ندی  

 بهروگیری  ،اسربفاده از ایرالآ یوردنی و یرواد یغرذی آب، بروده و از رشرد یناسر  بررنج          یت ر ی  بدی بررنج در 

   jalalomidi58@yahoo.com: یسئو  ۀنگارند *
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 وا رد شردق    میاییعایرا سرب  امرشایز  شینر  کشرت بررنج بر  دلیرا اسربفاده بیشربر از کرود شری             کندق ایر  یی

ای الوراده مرو   ای رای سرریای   یردت،  شینر   شریمیایی در یروالنی   کر  رونرد امشایشری اسربفاده از کرود     عالوه بر آن

 را بر  اک، وارد  وا د کردق

عنرروان کررود زیسرربی و سرربش برر  بررای  نرری  برر اسرربفاده از آزوال در مرکیرر  بسرربری گیا رران زینبرری و  مر 

 کود ررای شرریمیایی در کشررت گیا رران زراعرری و ،مررر ، ایکرران مبرردیا ایرر  سررر   را از یررت مودیرررد           

در ایرر  یثالرر ، اررم  اشرراره برر  مرکیرر  شرریمیایی کم وسررت سررازدق یحیترری برر  یررت مرصررت مرررا   یرریزیسررت

سرربر کشررت گیا رران زینبرری برر  بررای بسرربر ای   آزوال و کرراربرد آن در ب آزوال، دسرربورالوما مولیررد کم وسررت از

 شودق یمت و واردامی یانند پیت، کوکوپیت و غیره ارای  ییگران

 
 هافراگیر شدن آزوال در سطح آبگیرها و تاالب -3شکل 

 معرفی دستورالعمل

کم وسررت آزوال دارای عناصررر یورردنی یناسرر  برررای رشررد گیا رران زینبرری اسررتق یثرردار نیبررروژن ایرر  یرراده  

(ق برررای مویرر  کم وسررت آزوال بایررد 1اسررت )برردو   1برر   4درصررد و نسرربت کرررب  برر  نیبررروژن آن  22/2 آلرری،

 یراحا زیر را دنبا  کرد:

 شوییآوری و آبجمع -3

آوری  رای یوبرود، بمر    مراالب  در ای  یرحه ، آزوال در مصرو  گررر سرا  )اواسرب بورار و مابسربان( از سرتق       

 (ق2شود )شکا ی ییشوی ای یخصوص، آبشده و در حوار 
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 آزوال کمپوست شیمیایی ترکیب -3 جدول

 کمپوست آزوال ترکیب شیمیایی ردیف

 22/2 درصد(نیبروژن کا ) 1

 6/7 گرر بر کیهوگرر()ییهی اسبفاده ابامسفر  2

 1441 رر(گرر بر کیهوگ)ییهی اسبفاده اباپباسی   3

 42/21 )درصد(کرب  آلی    4

 1/4 ب  نیبروژنکرب  نسبت  2

6 pH (2 :1) 31/2 

 44/1 (dS/m)  دایت الکبریکی 7

 

 
 هاشویی آزوال در حوضچهفرآیند آب -2شکل 

 

 تولید کمپوست از آزوال -2

شررودق اسرربفاده یرری یبریکورر  ررای ،رروبی ینفررذدار برر  ظرمیررت یررت برررای مویرر  کم وسررت از آزوال از بوبرر 

 ررا و ان ررار مرآینررد کم وسررت، اررروری اسررتق  برررای موالیررت ییکروارگانیسرر  ررا ینامررذ یوبررود در ایرر  بوبرر  

کر  موالیرت   کم وسرت از آزوال بایرد در شررایب دیرایی و ریروببی یناسر  صرورت گیرردق بررای ایر            مرآیند مولیرد 

درصرد باشردق بررای     71مرا   61 را د،رار و فر  نشرود، بایسربی ریوبرت مروده یراده آلری در حردود           ییکروارگانیس 

پرراه دسرربی، شرریهن  آب، مررانکر آب و غیررره اسرربفاده کررردق ریوبررت مرروده مرروان از آبریوبررت مرروده یرریمررییی  

مروان بر    شردن یری  الذکر کمبرر و یرا بیشربر شرودق بررای مسرری  در مرآینرد کم وسرت        یاده آلی نباید از یثدار مو 

ردق سررعت مرآینرد مولیرد     رای مولیرد کم وسرت، یاننرد کرود نیبرروژن نیرش اسربفاده کر         کننرده  مراه آب از مسری 

درصررد  71درصررد و بیشرربر از  61درصررد، حررداکرر برروده و در ریوبررت کمبررر از  71مررا  61کم وسررت در ریوبررت 
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شرودق بررای   یری  صرورت آیونیراک یبصراعد   درصرد، نیبرروژن یراده آلری بر       41یابدق در ریوبت کمبرر از  کا ز یی

باشردق بررای ثبرت دیرا، بایرد  رر  فرت         هسریوس سدربر    14-32ان ار مرآیند کم وسرت، دیرا بایرد در یحردوده     

  رار گیردق  ابار، دیاسنج ب  یدت س  ما ،وار د یث ، دا ا بوب روز یت

 ررواد ی مرروده یرراده آلرری نیررش از بمهرر  عمهیررامی اسررت کرر  بایررد در یرری مرآینررد مولیررد کم وسررت صررورت   

 ررای بررا  ررواد ی، ییکروارگانیسرر ان ررار دادق  ای دو بررارصررورت دسرربی و  فبرر مرروان برر گیررردق ایرر  عمررا را یرری

شررودق مرآینررد مولیررد  رروازی موررا  شررده و از مولیررد یررواد سررمی نمیررر الکررا، گرراز یبرران و غیررره بهرروگیری یرری 

 (ق3ان اید )شکا یاه ب  یو  یی 4، در حدود شدهیانبدر شرایب  کم وست از آزوال

. 
 یدشدهتولکمپوست آزوالی  -1شکل 

 

 اجرایی شدنکارگیری/ نحوه فرآیند به

د نردگان گرا و   ، پرروره کرار یشرال کننردگان کم وسرت، کشراورزان    موانرد بررای مولیرد   الومرا یری  ای  دسبور

، سررب  اسرربفاده یفیررد از پسررماند  یررتدرنواگیا رران زینبرری بخررز  صوصرری و دولبرری،  ابررا کرراربرد باشررد و    

بریررر  کنرردق آزوال  یحیترری ناشرری از ایرر  گیرراه یورراب  را کشرراورزی سررر   آزوال شررده و یوسررالت زیسررت 

 را و آبگیر رای اسربان گریالن اسرتق مولیرد       برای مولید، نیاز ب   شین  نردارد و گیرا ی یوراب  و  رودرو در مراالب     

 را  ویر ه نگوردار  در دیگرر مصرو  و سراده بررودن        را  یخبهرو برا روه   زیراد بردون عمهیرات کاشرت، اسربفاده     

 کننردگان شرده یرورد اسربفاده مولیرد    صرورت کم وسرت  بر   رای یخبهرو از بمهر     کار باع  شده ما آزوال بر  شریوه  
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  ررای کشرراورزیکننرردگان گیا رران زینبرری و سررایر بخررز   ررای یخبهررو کشرراورزی  رررار گیررردق مولیررد  بخررز

 رای آن، آزوالی یوبرود در مراالب    زیسرت اسربان گریالن و شورسربان    موانند برا  مرا نگی برا اداره کرا یحریب     یی

آوری کرررده و پرر  از ال ی رران، مرراالب اسرربیا آسرربارا و مرراالب عینررت رشررت را بمرر   انشلرری، مرراالب سوسرربان 

و یشرکا نیررش   سراا    رگونر  کرردن، در مولیرد یحصروالت  ررود یرورد اسربفاده  ررار د نردق در صررورت        کم وسرت 

 ررا و ر نمود ررای پ و شررگران در یرکررش محثیثررات و آیرروزه کشرراورزی و ینرراب    مواننررد از نبررایج پرر و ز یرری

 سبان گیالن و یاسس  محثیثات برنج کشور اسبفاده کنندقیبیوی ا

 

 مزایا و اثربخشی

ایررروزه اسرربفاده از گیا رران آبررشی برررای ا رردا  یخبهررو، یررورد موبرر   اصرری  رررار گرمبرر  اسررتق گیرراه آزوال  

دارای یشایررایی از بمهرر  سرررعت رشررد برراال، مولیررد انبرروه در واحررد سررتق، عرردر نیرراز برر  عمهیررات کاشررت، ایکرران  

از پررومئی  اسرتق امرشایز مثاارا بررای       برودن  یغنر زیان و یخهوط با سایر گیا ران آبرشی یاننرد بررنج و       کشت 

عنرروان بسرربر رشررد گیا رران زینبرری، کررود سرربش و کررود یررواد غررذایی ارگانیررت باعرر  شررده مررا از کم وسررت آن برر 

بسرربر ای کشررت گیا رران آزوال در  کم وسررت اسرربفاده ازشررودق  زیسرربی برررای امررشایز برراروری  رراک اسرربفاده

 و آب ن یرره   رای آلری یاننرد آزوال،   کم وسرت  از اسربفاده داردق  یرمریث  رای رشرد ایر  گیا ران     شرا    زینبی برر 

 در مردریج را بر   عناصرر   راک،  سرا بمان  برا بوبرود   و د رد یری  امرشایز  را و پریصرر   یصرر  کر   غرذایی  عناصرر 

نگورداری   ظرمیرت  کم وسرت،  از  مرنری ، اسربفاده  شرودق  یحصرو  یری   امرشایز  یوبر   و داده  ررار  گیراه  ا بیرار 

د ردق بر   مری  دلیرا، کراربرد آن      کرا ز یری   را  راک  ظرا ری  یخصروص  وزن و امرشایز داده  را غرذایی  عناصرر 

اسرتق آزوالی کم وسرت شرده،  ابهیرت اسربفاده در مرکیر         یفیرد  و بسریار یناسر    رسری  و سرنگی   در بسربر ای 

دراسررنا، پرردیالنبوس و میکرروس بن ررایی  ابهررق را داشررب  و ایرر     بسرربری گیا رران زینبرری یاننررد بگونیررا رکرر ، 

شررودق  یمررت و واردامرری یاننررد پیررت و کوکوپیررت در ایرر  گیا رران یرری یوبرر  کررا ز یصررر  بسرربر ای گررران 

عنرروان کررود سرربش و زیسرربی برررای مررییی  یررواد آلرری و  مرنرری  کررا ز یصررر    کرراربرد دیگررر آن اسرربفاده برر 

الت کشراورزی یاننرد بررنج، صرنوبر، ،مر  مسربوکا و غیرره گرشاره شرده          کود ای شیمیایی اسرت کر  در یحصرو   

عنرروان کم وسررت و کررود سرربش در مرکیرر  بسرربری گیا رران زینبرری )بگونیررا رکرر ،  اسررتق بررا اسرربفاده از آزوال برر 

 ررای ریررالی و ارزی دراسررنا، پرردیالنبوس، میکرروس بن ررایی  ابهررق، ،مرر  مسرربوکا( و گیرراه زراعرری برررنج در  شینرر 

بررویی شررده و ایرر  بسرربر ای کشررت یاننررد پیررت، کوکوپیررت و  مرنرری  کود ررای شرریمیایی صرررم برررای  ریررد 

 ا بصاد کشور  وا د شدق ییشکوماسب   یتدرنوابویی، صرم 

درصررد( اثرررات ینفرری روی   111و  72الببرر  در گیا رران زینبرری، سررتوآ برراالی کم وسررت آزوال )سررتوآ     

اسربفاده  اسرتق   یحهرو    رای ییرشان نمرت   براال برودن   ایر  بر  دلیرا    شودقییرشد گیاه داشب  و باع  کا ز رشد 

 نسربت بر  گیراه و براال       را یکروارگانیسر  یزیاد از یواد آلری کم وسربی بر  دلیرا امرشایز برذب نیبرروژن موسرب         
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بررودن نسرربت کرررب  برر  نیبررروژن، شرروری زیرراد و  مرنرری  یررواد منررولی یوبررود در آن، مرریثیر ینفرری روی رشررد  

درصررد( در بسرربر کشررت گیا رران  21و  22مررر )بنررابرای ، اسرربفاده از کم وسررت آزوال در سررتوآ پررایی ؛ داردگیرراه 

برررای کررا ز یصررر  کود ررای شرریمیایی در  عنرروان بررایگشی  پیررت و کوکوپیررت  ابررا موصرری  اسررتقزینبرری برر 

 بررنج،  کراه  یرای بثا برا  صرورت یخهروط  بر   آزوال کم وسرت  از پرروره یحصروالت زراعری یاننرد بررنج نیرش اسربفاده       

در  موانرد یری  مهفیثری  کرود  یرت  عنروان بر   اوره و بررنج  کراه   مرنی  در مرکی  برا بثایرای   و بیولوژیت کود عنوانب  

 باشد و عمهکرد برنج را امشایز د دق یاثر  اک مسفر و پباسی  نیبروژن، بوبود بوت
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