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  چکیده
کمپوست با و بدون کودشیمیایی  ورمیدورة متوالی کمپوست زباله شهري و  پنجو  سهبررسی تأثیر کاربرد  براي

NPK الین گندم يرشد هاي ویژگیبرخی از و نیتروژن، فسفر و پتاسیم  میزان بر N-8118 )Triticum aestivum line N-

. اجرا گردید گلدانی صورت هبتکرار  4 درکامل تصادفی  هاي بلوكپایه  طرحبا  به صورت اسپلیت پالت آزمایشی، )8118
طبق  کودشیمیایی، )شیمیاییبدون مصرف کمپوست و کود( شاهد: سطح کودي شامل 10کتور اصلی در این طرح فا
 نصفبدون  با وتن در هکتار  40و 20( کمپوست سطح ورمی 4و  سطح کمپوست زباله شهري چهار ،آزمون خاك
غلظت نیتروژن، فسفر و  که نتایج نشان داد .بود آنها دوره متوالی پنجو  سه و فاکتور فرعی کاربرد )NPKکودشیمیایی 

در مرحله غالف رفتن با گیاه  a+bو  aپتاسیم برگ و همچنین ارتفاع گیاه، تعداد پنجه، سطح برگ و مقادیر کلروفیل 
میزان باالترین . داري یافت افزایش معنی نسبت به شاهد کمپوست کاربرد مقادیر مختلف کمپوست زباله شهري و ورمی

 میزان ترینبیش، شیمیایی کود نصف تن کمپوست زباله شهري همراه با 20دورة متوالی  جپناثر کاربرد  برسطح برگ 
کمپوست  تن ورمی 40با کاربرد و میزان نیتروژن برگ تعداد پنجه  کلروفیل برگ پرچم، شاخص، a ،b ،a+bکلروفیل 
نصف با  همراهکمپوست تن  40فسفر و پتاسیم برگ نیز در تیمار  بیشترین تجمعو شیمیایی  کودنصف با  همراه
 a+bو  a، کلروفیل غلظت فسفر، پتاسیم ،پنج به سههاي مصرف کود از  افزایش دورهبا ضمناً . شد شیمیایی حاصل کود
 اثرات شده کمپوست شکل به بخصوص آلی کودهاي مصرف که کرد بیان توان می بنابراین .افزایش یافت پرچم برگ
  .برگ گندم خواهد داشت روژن، فسفر و پتاسیمبر رشد گیاه و افزایش غلظت نیت مفیدي

 
 کمپوست ورمی نیتروژن،گندم، پتاسیم، فسفر، کمپوست زباله شهري، : هاي کلیدي واژه
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Abstract 

For investigate the effects of applying three and five continuous periods of municipal solid 

waste (MSW) and vermicompost (VC) with and without chemical fertilizer (CF) on the amount of 

nitrogen (N), phosphor (P) and potassium (K) and some growth characteristics of wheat (Triticum 

aestivum line N-8118), a pot experiment was conducted in split plot based on randomized complete 

block design with four replications. The main plots, was ten fertilizer levels including: control 

(without MSW and CF), chemical fertilizer based on soil test, 4 levels of MSW  and 4 levels of  VC 

(20 and 40 ton.ha-1 without and with half of CF) and sub plots are applying 3 and 5 continuous 

periods of fertilizers. Results showed that, concentration of leaf N, P and K and also, height, 

number of tillers, leaf surface and amount of chlorophylls (a and a+b) of plant in booting with 

applying MSW and VC caused significant increasing compared to control. The highest amount of 

leaf area was resulted with applying 5 continuous periods of 20 ton MSW with half of CF, the 

maximum amount of chlorophylls (a, b, total and SPAD), number of tillers and leaf nitrogen 

content with application 40 ton VC enriched with half fertilizer and also, the maximum amount of P 

and K accumulated in leaf in 40 ton MSW enriched with half fertilizer treatment. Meanwhile, 

concentration of P and K, flag leaf and content of leaf chlorophyll (a and a+b) increased with 

increasing fertilizer use periods from 3 to 5. Therefore, it can be concluded that applying organic 

fertilizers especially composted form would have, useful effects on plant growth and increasing the 

concentration of N, P and K of wheat leaf. 
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  مقدمه
زیر  سطح بیشترین زراعی گیاهان تمامی بین گندم
 عالوهو  داده است اختصاص خود به جهان در را کشت
 در مقایسه با سایر گیاهان زراعی کشت، زیر سطح بر

از سوي دیگر . دارد اختصاص آن به تولید میزان باالترین
عامل مهم در تعیین عملکرد و سوددهی  تغذیه گیاه گندم
ذب عناصر غذایی در ج کهبطوري .شدبا محصول می
 و بودهرفتن گندم بسیار شدید  زنی و ساقه مراحل پنجه

اهمیت  ،حلامرعرضه عناصر غذایی کافی به گندم در این 
امروزه در  ).1385امین و همکاران ( خیلی زیادي دارد

 نامناسباقلیمی و مدیریت  هاي ویژگیاکثر کشورها 
ها حاصلخیزي خاك واراضی منجر به کاهش مواد آلی 

 دلیله بدر ایران نیز  ).2005 کاال و همکاران( ده استش
و عدم دسترسی کافی گیاهان به  بودن اکثر خاکها قلیایی

، استفاده از )1388 قیامتی و همکاران(اکثر عناصر غذایی 
 هاي ویژگی که در نقش مهمی دلیل هکودهاي آلی ب

فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاك دارند 
 ،)2010 و یاسن و همکاران 1381 خوشگفتارمنش(

ن و بدنبال آ حاصلخیزي خاك توانند سبب افزایش می
 گردند انگیاهتوسط  رشد و جذب موادغذایی افزایش

یکی از انواع کودهاي آلی که امروزه  .)1385 آستارایی(
افزایش تولید زباله هاي شهري افزایش جمعیت و  بدنبال

بردن عملکرد محصوالت منظور باال  به ،و صنعتی
 پرورش و شاهمنصوري( شود کشاورزي استفاده می

. باشد ، ضایعات شهري کمپوست شده می)1383
کمپوست کردن ضایعات شهري عالوه بر کاهش 

کردن اثرات نامطلوب  و خنثی هاي زیست محیطی آلودگی
عنوان  هب دمیتوان) 1381 داوري نژاد و همکاران( ها زباله
فقر  برطرف نمودنمواد آلی جهت تولیدي  منبعیک 

مرجوي (زراعی کشور بحساب آید غذایی اراضی 
در دنیا تحقیقات زیادي راجع به اثرات مفید ناشی  ).1382

از کاربرد کود کمپوست تولید شده از منابع مختلف، بر 
محصوالت کشاورزي صورت گرفته که حاکی از 

شیمیایی و  هاي ویژگیبودن آنها در بهبود  مفید

و  2008 هارگریوز و همکاران(صلخیزي خاکهاست حا
 )1388(قیامتی و همکاران  ).2005 ارهارت و همکاران
ه استفاده از کمپوست زائد شهري گزارش کردند ک

و  N ،Pب افزایش قابلیت جذب عناصر غذایی از قبیل موج
K دلیل وجود مقادیر زیاد این  هگردد که ب می خاك

رابطه با کاربرد دراز  در. باشد میمپوست عناصر در ک
) 2005(ارهارت و همکاران مدت کمپوست زباله شهري 

 5با کاربرد ) 2009(ان آچیبا و همکار، ساله 10با کاربرد 
) 2009(و وارمن و همکاران  )2004( رز و همکاران، ساله

و  )2003( نسوماري و همکارا ساله و نیز 4با کاربرد 
ساله نتایج مشابهی  2با کاربرد ) 2005(مخابال و وارمن 

بنابراین کمپوست بدست آمده از . گزارش کردندرا 
ضایعات شهري حاوي مقادیر فراوانی از عناصر معدنی 

و از مهمترین این براي رشد گیاه ضروري است  است که
شاره کرد توان به نیتروژن، فسفر و پتاسیم ا عناصر می

 کیخا از) 1993(راپنگی  ).1381 د و همکارانداوري نژا(
 تیمار سال 22 به مدت هکتار در کمپوست تن 20 با که
 ساله 6 آزمایش یک در و کرد برداري نمونه بوده شده

 او .نمود بررسی را کمپوست باقیمانده اثرات درگلخانه
 نیتروژن استفاده قابلیت دوره، پایان تا که مالحظه کرد

 پتاسیم و فسفر نیتروژن، دار اثرات معنی و بوده باال
 محصول در کشت پنجمین ومین وسدومین،  تا تیبتر به

در تحقیق دیگري دیده شد که  .است شده مشاهده
 20و  10، 5، 0(مقدار کمپوست کود گوسفندي  4کاربرد 

سال متوالی 3مدت  هبکودشیمیایی  با همراه) تن در هکتار
کمپوست فقط در سال اول اجراي آزمایش مصرف شد (

قیماندة آنها بررسی و در سال دوم و سوم اثرات با
توانسته جذب نیتروژن، فسفر و پتاسیم دانه  ،)گردید

میرزا شاهی و ( داري افزایش دهد ذرت را بطور معنی
 منابع تأمین داشت توجه باید حال این با ).1387 کیانی
 موجود غذائی عناصر و است محدود ایران در آلی ماده
 نوانع به نیستند صحیحی برخوردار از توازن آنها در
 کم آلی مواد استفاده قابل و فسفر نیتروژن معموالً مثال
 کود مقداري الزم است بنابراین است زیاد آن پتاسیم و



  1391سال / 4شماره   22جلد / نشریه دانش کشاورزي و تولید پایدار                 ....                        احمدپور، قاجار سپانلو و                  74

 افزوده گردد آن به فسفري یا و دار نیتروژن شیمیایی
همین ارتباط سوماري و  در ).1389 رسولی و مفتون(

 با انجام آزمایشی روي گیاه چچم) 2003(همکاران 
که تلفیق کمپوست زباله شهري با کودشیمیایی  دریافتند
پتاسیم عملکرد ماده خشک گیاه، و  فسفرنیتروژن، حاوي 

، فسفر و پتاسیم گیاه را افزایش داده نیتروژندرصد 
گزارشات زیادي در زمینه افزایش عملکرد گیاهان  .است

عنوان ه ب. ر اثر کاربرد کمپوست وجود داردبمختلف 
 16، 9با کاربرد مقادیر ) 2005(ن ارهارت و همکارا مثال

سال متوالی  10مدت  هتن کمپوست در هکتار ب 23و 
دریافتند که استفاده از کمپوست توانسته میزان عملکرد 

 10و  7، 8متناسب با مقادیر کاربرد بترتیب گندم را 
نتایج تحقیقات ضمناً . نسبت به شاهد افزایش دهد درصد
خصوص تأثیر  در) 1387(مقدم و میرزایی  صدقی

کمی و کیفی کدو  هاي ویژگیکمپوست زباله شهري بر 
 حلوایی نشان داد که عملکرد، ارتفاع گیاه، مقدار کلروفیل

a ،b با افزایش میزان مصرف  و کلروفیل کل برگ
تن در هکتار افزایش یافت ولی  150کمپوست از صفر به 

تن در هکتار  200به  150با افزایش مجدد کمپوست از 
کاظمینی و همچنین  .داري مشاهده نشد یش معنیافزا

در تحقیقی با کاربرد مواد آلی مختلف ) 1387(همکاران 
بر رشد و عملکرد گندم دیم اظهار داشتند که باالترین 

کاربرد ر اثر بعملکرد گندم از جمله بیشترین ارتفاع گیاه 
 کمپوست تولید ورمی .درصد کمپوست بدست آمد 100
اهمیت در بکارگیري فرآیند تثبیت و  داراي بیشترین هم

). 1387 آوان و همکاران(هاي آلی است  ساماندهی زباله
تبدیل ضایعات آلی به کودآلی  برايکمپوست  تهیه ورمی

شده در مقایسه با فرآیند تهیۀ کمپوست  با ارزش و غنی
دلیل افزایش  هغذایی باال ب به روش سنتی، از ارزش

باشد  ن برخوردار میشد شدن و درجه هوموسی معدنی
 ).2001جی بال و کوپوسوامی  ،1385آستارایی (

داراي عناصر غذایی مانند فسفر، پتاسیم،  کمپوست ورمی
آسانی براي گیاه  که به شکلی است کلسیم و منیزیم به

 آتیه و همکاران(باشند  است می جذب و دسترسی قابل

 کاربرد خصوص در آمده بدست نتایج ).2001

کاربرد  اب این است که بیانگر کمپوست ورمی
منطقه  در غذایی عناصر فراهمیکمپوست  ورمی

جذب  سبب نتیجه در و هبیشتر شد ریشه ریزوسفر
 افزایش و در نهایت ریشه غذایی توسط عناصر بیشتر

 .)1386 اسکندري و آستارایی(گردد  می گیاه عملکرد
 دریافتند که عملکرد یتحقیق در )2003(و همکاران  چایو

کود  تیمارهاي درهوایی  بخش توده زیست و گندم یاهگ
کمتر  کمپوست ورمی تیمار به نسبت کمپوست و شیمیایی

 دودر  گیاهان براي شوري تنش از هایی نشانه و بود

 وجود کمپوست ورمی تیمار در که شد دیده فوق تیمار

توسط گیاه گندم  Kو  Pجذب  فراهمی و همچنین .نداشت
به  نسبت کمپوست و پوستکم ورمی تیمارهاي در

 .بود باالتر تحقیق این در شیمیایی کود و شاهدتیمارهاي 
 به کمپوست به نسبت کمپوست کاربرد ورمیدر واقع 

 سطوح شوري، تأثیر نیتروژن، شدن متحرك غیر دلیل

 زیست هاي آلودگی از ناشی همچنین خطرات پاتوژنها،

ارد د برتري آنها، از مدت طوالنی استفاده در محیطی
هدف از مطالعه حاضر  ).1386 اسکندري و آستارایی(

مواد آلی مختلف  کاربرد چندسالۀ بررسی تأثیر
 غلظتبر ) کمپوست کمپوست زباله شهري و ورمی(

 هاي ویژگیبرخی از و  پتاسیمنیتروژن، فسفر و عناصر 
 )Booting( رفتن رشدي گیاه گندم در مرحله غالف

  .باشد می
  
  ها مواد و روش 

 پایه با طرحبه صورت اسپلیت پالت پژوهش این 
ط تحت شرای 1388در پاییز هاي کامل تصادفی  بلوك

گلدانی در گلخانه پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزي و 
فاکتور در این طرح . منابع طبیعی ساري اجرا گردید

دون کود کمپوست و ب : T1: تیمار کودي شامل 10 اصلی
طبق مورد نیاز گیاه  کودشیمیایی : T2، )شاهد( شیمیایی

 کیلوگرم سوپر 150، کیلوگرم اوره 200(آزمون خاك 
، )کیلوگرم سولفات پتاسیم درهکتار100تریپل و   فسفات
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T3  :20 شهري در هکتار تن کمپوست زباله ،T4  :20  تن
T2 ،T5 نصف به همراهکمپوست زباله شهري در هکتار 

  :
تن  T6  :40، شهري در هکتار تن کمپوست زباله 40

 : T2 ،T7نصف  به همراهکمپوست زباله شهري در هکتار 
تن  T8  :20، شهري در هکتار کمپوست زباله ورمیتن  20

:  T2 ،T9 به همراهکمپوست زباله شهري در هکتار  ورمی
 T10  :40، شهري در هکتار کمپوست زباله ورمیتن  40
نصف  به همراهکمپوست زباله شهري در هکتار  ورمیتن 
T2،  سطح  دودر  کود مصرفهاي  دوره فاکتور فرعی و

مرحله  5 و 1387 الی 1385مرحله متوالی طی سالهاي  3(
براي اجراي  .بود) 1388 الی 1385متوالی طی سالهاي 

در مزرعه پژوهشی  این طرح، تیمارهاي کودي فوق
 10در  دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري

) 85-87(ال متوالی س سه طیمتري  3×4کرت به ابعاد 
متري به دو  3×4، کرتهاي 1388در بهار . اعمال شدند

قسمت مساوي تقسیم و در یک قسمت کرتها تیمارهاي 
کودي اعمال و در نیمی دیگر تیمارهاي کودي مصرف 

جهت کشت گندم و بررسی  1388سپس در پاییز  .نشدند
دورة متوالی مصرف مقادیر  پنجو  سهتأثیر کاربرد 

کمپوست بر روند  و ورمیزباله شهري پوست مختلف کم
در مرحله  نیتروژن، فسفر و پتاسیم رشد و جذب عناصر
 هر کرتکیلوگرم خاك سطحی  10غالف رفتن گندم، 

سپس . کیلوگرمی منتقل شدند 10آزمایشی، به گلدانهاي 
دورة  چهاردر آندسته از گلدانهایی که خاك آنها براي 

، مجدداً بودندهاي کودي تحت تیمار) 88الی  85(متوالی 
و آندسته از گلدانهایی که  ندتیمارهاي کودي اعمال شد

 یکو ) 85- 87(دوره مصرف  3خاك آنها تحت اعمال 
تیمارهاي کودي بودند، هیچ ) 88بهار(دوره عدم مصرف 

پس از اعمال . یک از تیمارهاي کودي اعمال نشدند
عدد بذر  20کردن کودها با خاك،  تیمارها و مخلوط

 N-8118 )Triticum aestivum lineگندم الین دار  جوانه

N-8118( برگی  چهارپس از . در هر گلدان کاشته شد
بوته  شش هاي هر گلدان به ها، تعداد گیاهچه ن جوانهشد

در طول دورة رشد گیاه عملیات آبیاري با . تنک شد

در . توجه به نیاز آبی و دوره رشد گیاه انجام گرفت
گیري برخی از  ن گیاه بعد از اندازهمرحله غالف رفت

، بوتههاي زراعی از قبیل تعداد پنجه در هر  شاخص
، )بوته در هر گلدان ششبوته از  دو( ارتفاع و سطح برگ

جهت ) برگ پرچم(آخرین برگ از باال در هر بوته 
نیتروژن، و غلظت ) a+b(، کل a ،bگیري کلروفیل  اندازه

قبل از شروع طرح و  .برداري شد نمونه فسفر و پتاسیم
اعمال تیمارها، از خاك سطحی چند نقطه از مزرعه 

هاي  جهت تعیین برخی ویژگی برداري شد و نمونه
هاي  نمونه. به آزمایشگاه منتقل شد فیزیکی و شیمیایی 

متري  میلی دوکردن، از الک  خاك را پس از هوا خشک
روش  هایی چون بافت خاك به عبور داده و ویژگی

 pHروش تیتراسیون با سود،  ي، آهک خاك بههیدرومتر
روش  روش تهیه گل اشباع، هدایت الکتریکی به خاك به
روش  گیري گل اشباع خاك، کربن آلی خاك به عصاره

تیتراسیون با آمونیوم فرو سولفات نیم نرمال، نیتروژن 
روش اولسن، پتاسیم  روش کجلدال، فسفر خاك به کل به

استات آمونیوم، روي و گیري با  روش عصاره خاك به
گیري  روش عصاره جذب خاك به آهن و منگنز و مس قابل

. )1388یقطین و همکاران ( گیري شدند اندازه DTPAبا 
فیزیکی و شیمیایی خاك مورد بررسی  هاي ویژگیبرخی 

کمپوست زباله شهري و  .آمده است 1در جدول 
هاي رشدیافته روي فیلتر  فضوالت کرم(کمپوست  ورمی
مورد استفاده در طی ) تفاله چغندرقند و کودگاويکیک 

این سالها همگی از یک نوع بوده و جهت تجزیه شیمیایی 
کمپوست تهیه و مورد  نمونه از کمپوست و ورمی 3

هاي شیمیایی کمپوست و  ویژگی. آزمایش قرار گرفت
  .آمده است 1کمپوست مورد استفاده نیز در جدول  ورمی

ح برگ با استفاده خط کش اندازه گیري ارتفاع و سط
سطح برگ از حاصلضرب . متري انجام شد میلی
). 1981یوشیدا (محاسبه شد  74/0ضریب ×عرض×طول

سنج  شاخص کلروفیل برگ با استفاده از دستگاه کلروفیل
)SPAD-502-Minolta, Japan ( و مقادیر کلروفیلa ،b  و

 و گیري عصاره) 1989(روش پورا و همکاران  کل به
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-UV/Vis.6405(دستگاه اسپکتروفتومتر  سپس با

Jenway-England ( 2/665و  652در دو طول موج 
و کل  b و  aبراي محاسبه کلروفیل . نانومتر قرائت شدند

  .از فرمولهاي زیر استفاده گردید
  

Chl a = 16.29 E665.2 – 8.54 E652                                           [1] 
Chl b = 30.66 E652– 13.58 E665.2                          [2]  
Chl a+b = 22.12 E652 + 2.71E665.2                                      [3] 

  
ترتیب مقدار  به Chl a+b، و Chl a ،Chl bکه در آن 

  E665.2 و µg/ml، E652 و کل بر حسب a ،bکلروفیل 
نومتر بر حسب نا 2/665و  652ترتیب طول موج  به

هاي گیاهی، شستشو با آب  پس از برداشت نمونه .هستند
 درجه 70ساعت با دماي  48مدت  کردن به مقطر و خشک

غلظت نیتروژن . ها آسیاب شدند سلسیوس در آون، نمونه
کجلدال  - هاي گیاهی با استفاده از روش میکرو نمونه

، غلظت فسفر و پتاسیم آن نیز )2002پراسد و همکاران (
لستر و (روش سوزاندن خشک  گیري به عصارهبعد از 

بترتیب توسط دستگاه اسپکتروفتومتر و ) 1999همکاران 
  .تعیین شد فلیم فتومتر

 هايافزار نرم نتایج بدست آمده با استفاده از 
MSTATC و SPSS  مورد تجزیه واریانس قرار گرفته و
 آزمون چند دامنه اي دانکن هاي آزمایشی با میانگین داده

جهت ترسیم . درصد مقایسه شدند 5طح احتمال در س
  ..استفاده شد Excelافزار  نمودارها از نرم

  
  کمپوست زباله شهري و ورمی هاي فیزیکی و شیمیایی خاك، کمپوست برخی ویژگی -1 جدول

  کمپوست ورمی  کمپوست زباله شهري  خاك  نمونه مشخصات
  -  -  رسی سیلتی  بافت

  -  -  33/10 (%)شن 
  -  -  33/43  (%)سیلت 
  -  -  33/46  (%)رس 
  -  -  2/25 (%)آهک 
pH  53/7  41/7  06/8  

  18/1  19/10  05/2  (dS/m)هدایت الکتریکی 
  63/9  63/22  14/2 (%)کربن آلی 
  84/0  03/2  23/0 (%) کل  نیتروژن

5/14 (mg/kg)فسفر قابل جذب   4600  6200  
06/270 (mg/kg)پتاسیم قابل جذب    76/8587  6200  

  02/1  94/103  35/9  (mg/kg)قابل جذب روي  
  47/58  26/273  24/55  (mg/kg)آهن قابل جذب  
  96/13  41/52  3/28  (mg/kg)منگنز قابل جذب  
  58/5  52/37  48/3  (mg/kg)مس قابل جذب  

   
  

  نتایج و بحث
بیانگر آن است که  2نتایج جدول  :غلظت نیتروژن برگ

نی بر غلظت مقادیر مختلف مصرف کودهاي آلی و معد
هاي  داري داشت ولی دوره نیتروژن برگ تأثیر معنی

زمانی مصرف آنها و نیز اثرات متقابل بین آنها اثر 
داري بر غلظت نیتروژن برگ از لحاظ آماري نشان  معنی

  .نداده است
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  رچمبرگ پ پرمصرفمیزان برخی از عناصر  تجزیه واریانس تاثیر مقادیر و سالهاي مصرف کود بر -2 جدول

  درجه آزادي  منبع تغییرات
  میانگین مربعات 

 پتاسیم فسفر نیتروژن
42/0 3  تکرار  000/0  006/0  
201/1 9  )مقادیر مصرف کود( Aفاکتور  ** 004/0  ** 022/0  ** 

a  27 175/0خطاي   00/0  003/0  
137/0 1  )مصرف کود دورة( Bفاکتور  ns 001/0  ** 030/0  ** 

A×B 9 174/0اثر متقابل   ns 00/0  ns 002/0  ns 

b 30 209/0خطاي   000/0  003/0  
  32/4  19/6  36/11    (%)ضریب تغییرات

  دار معنی غیردرصد و  5درصد،  1دار در سطح احتمال  بترتیب معنی  nsو * ، **           
 

کاربرد منابع کودي  اصلی اثر هاي قایسه میانگینم
ر کاربرد با افزایش مقادی نشان داد که )3جدول ( مختلف

کمپوست غلظت نیتروژن  کمپوست زباله شهري و ورمی
آن در باالترین غلظت  بطوریکه. برگ افزایش یافته است

در هکتار تن  40کاربرد با  رفتن،  مرحله غالف
 61/4میزان  به غنی شده با کودشیمیایی کمپوست ورمی

درصد  85/32 درصد بدست آمد که نسبت به شاهد
  . افزایش یافته است

  
  رفتن برگ در مرحله غالف Kو  N ،Pهاي مصرف کودهاي آلی و معدنی بر  مقادیر و دوره مقایسه میانگین تأثیر -3جدول 
 (%)پتاسیم  (%)فسفر  (%)نیتروژن       تیمارهاي کودي

مقادیر مصرف 
  )در هکتار(کود 

47/3  )شاهد(بدون کودشیمیایی و کمپوست   c 13/0  f 19/1  e 
NPK 11/4شیمیایی پایه کود    ab 14/0  ef 22/1  de 
51/3  تن کمپوست  20    c 15/0  c-e 22/1  de 
14/4  شیمیایی تن کمپوست همراه با نصف کود 20    ab 17/0  c-e 26/1  c-e 
59/3  تن کمپوست  40    c 19/0  b 32/1  ab 
27/4  شیمیایی تن کمپوست همراه با نصف کود 40    ab 21/0  a 35/1  a 
94/3  ست کمپو تن ورمی 20    bc 15/0  cd 22/1  de 
35/4  شیمیایی کمپوست همراه با نصف کود تن ورمی 20    ab 15/0  c-e 26/1  cd 
24/4  کمپوست  تن ورمی 40    ab 16/0  cd 30/1  a-c 
61/4  کمپوست همراه با نصف کودشیمیایی  تن ورمی 40    a 17/0  c 31/1  a-c 

         
هاي  دوره

  مصرف کود
98/3  85-87طی سالهاي دورة متوالی  3    a 16/0  b 25/1  b 

06/4  85-88دورة متوالی طی سالهاي  5    a 17/0  a 29/1  a 

  .درصد ندارند 5 احتمال در سطح اي دانکنق آزمون چند دامنهبا یکدیگر مطابداري  مشابه تفاوت معنیالتین هاي داراي حرف  میانگیندر هر ستون 
  

هاي خاکی و  کرمتأثیر ) 1998(ادواردز و نیوهاسر 
فضوالت آنها را بر رشد گیاهان مورد مطالعه قرار داده 
و مشاهده کردند که در مقایسه با سایر بسترهاي 

و فراهمی  نیتروژنکشت، مقادیر عناصر غذایی از جمله 
در واقع . کمپوست باالتر بود آن براي گیاهان در ورمی

دلیل آزاد سازي تدریجی عناصر غذایی از  هب
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عناصر غذایی از جمله پوستها میزان جذب کم ورمی
اسکندري و (یابد  ایش میتوسط گیاه افز نیتروژن
علیخانی و محمدي  در همین زمینه). 1386 آستارایی

 علت هبا انجام تحقیقی ابراز داشتند که ب) 1387(
 وجود جمله از کمپوست ورمی خاص هاي ویژگی

کمپوست توانسته غلظت  رشد در آن، ورمی محرکهاي
به  شده در گیاه گوجه فرنگی را نسبت نیتروژن جذب

. کمپوست افزایش دهد و عملکرد باالتري را ایجاد نماید
 همراه با که تیمارهاي کود آلینتایج نشان داد همچنین 

اند سطح باالتري از نیتروژن را  شیمیایی توانسته کود
جدول (حاصل نمایند  آلی دداراي کونسبت به تیمارهاي 

شهري  هاي زباله از شده تولید قع کمپوستدر وا ).3
مقایسه  در معدنی عناصر از پایینی نسبتاً مقادیر حاوي

مخلوط کمپوست با ، درنتیجه است شیمیایی کودهاي با
 نیتروژنعنوان یک منبع مناسب  هکودهاي شیمیایی ب

هاي مختلف رشد  مورد نیاز دوره نیتروژنعمل نموده و 
  ).2009وزینتی  راپومیالوا(گیاه را فراهم کند 
هاي زمانی  تفاوت در مقادیر و دوره :غلظت فسفر برگ

داري  مصرف کودهاي آلی و معدنی تأثیر بسیار معنی
رفتن داشت  بر غلظت فسفر برگ گندم در مرحلۀ غالف

 نبود دار معنی ل بین آنها بر این فاکتورولی اثر متقاب
ادیر مق اصلیاثر هاي  میانگین هنتایج مقایس ).2جدول(

غلظت فسفر مصرف کودهاي آلی و معدنی نشان داد که 
گیاه با افزایش مقادیر مصرف کمپوست در خاك، 

ولی بین سطوح مختلف  افزایش یافته است
داري در غلظت فسفر برگ  کمپوست تفاوت معنی ورمی

اثر کاربرد  بر باالترین غلظت فسفر برگ. مشاهده نشد
ا نصف تن کمپوست زباله شهري غنی شده ب 40
حاصل گردید که  درصد21/0میزان  شیمیایی پایه به کود

 .درصد افزایش یافته است 53/61نسبت به تیمار شاهد 
همچنین مشاهده شد که تیمارهاي غنی شدة این دو کود 

اند سطح باالتري از فسفر را  آلی با کودشیمیایی توانسته
 ).3 جدول( غنی نشده حاصل نمایندتیمارهاي نسبت به 

تحقیقات نشان داده که کمپوست از لحاظ عناصر  اکثر

و از اینرو باعث غذایی خصوصاً فسفر غنی است 
افزایش فراهمی فسفر در خاك و جذب توسط گیاه 

جیوسکوانی و ). 1388 قیامتی و همکاران(شود  می
دالیل افزایش حاللیت فسفر در جمله از  )1988(همکاران 

د در کمپوست ر زیانتیجه افزودن کمپوست، حضور فسف
که سبب بیان کردند هومیک هاي فسفو و تشکیل کمپلکس

تواند  می و فرآیند تثبیت فسفر در خاك شده شدن کند
همچنین نتایج  .نیاز گیاه به فسفر را تأمین کند بخشی از

در  هادورة متوالی کود 5کاربرد  که نشان داد 3جدول 
از باالتري  سطح دورة متوالی توانسته 3مقایسه با 

 سبب و حاصل کندبرگ پرچم گندم را در  فسفر
تواند  این امر می. شد يدرصد 25/6معادل  یافزایش

با گذشت زمان در جهت  هاعلت افزایش تأثیر کمپوست هب
بهبود وضعیت شیمیایی خاك و عرضه بهتر عناصر 

  .)1382 مرجوي، 1389 رسولی و مفتون(غذایی باشد 
مقادیر و  نشان داد کهنتایج  :غلظت پتاسیم برگ

هاي زمانی مختلف مصرف کودهاي آلی و معدنی  دوره
داري بر غلظت پتاسیم برگ  معنی اثراز لحاظ آماري 

ولی اثر متقابل  داشترفتن  گیاه گندم در مرحله غالف
نتایج مقایسات میانگین  .)2جدول(نبود دار  بین آنها معنی

ي آلی و معدنی اکاربرد مقادیر مختلف کوده اصلیاثر 
رفتن گندم نشان  ه غالفلغلظت پتاسیم برگ در مرحبر 

تن بر هکتار  40برد ر اثر کاربداد که باالترین مقدار آن 
شیمیایی  کمپوست زباله شهري غنی شده با نصف کود

بدست آمد که نسبت به تیمار  درصد35/1میزان  پایه به
ضمناً از . درصد افزایش نشان داده است 14/13 شاهد

کمپوست زباله تن بر هکتار  40رف لحاظ آماري با مص
کمپوست  ورمیتن بر هکتار  40و  غنی نشده شهري

شیمیایی پایه در یک  غنی شده و غنی نشده با نصف کود
با افزایش مقادیر ضمناً . گروه آماري قرار داشت
تن در هکتار غلظت  40به  20مصرف هر دو کود آلی از 

کمپوستها پتاسیم برگ افزایش یافت که این افزایش در 
همچنین . کمپوستها بوده است بمراتب بیشتر از ورمی

مشاهده شد که تیمارهاي غنی شدة این دو کود آلی با 
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اند سطح باالتري از پتاسیم را  شیمیایی توانسته کود
 ).3لجدو( ها حاصل نمایند نشدهتیمارهاي غنی نسبت به 
حاصل از تحقیق باتاچاریا و هاي  یافتهبا  این نتایج

راجع به تأثیر کمپوست زباله شهري ) 2007(ران همکا
آنها . بر جذب پتاسیم توسط گیاه برنج مطابقت دارد 

بخصوص (مقادیر نسبتاً باالي اجزاء مختلف پتاسیم 
 کمپوست زباله شهري را علت این افزایشدر ) جزء آلی

هاي  افزایش فعالیت) 2007(و همکاران  زالر .دانند می
هاي رشد گیاهی و افزایش  میکروبی، وجود تنظیم کننده

در تیمار حاوي  Kجذب عناصر غذایی نظیر 
 Kکمپوست را به عنوان دالیل عمده افزایش غلظت  ورمی

همچنین نتایج  .بیان کردنددر مقایسه با تیمار شاهد 
مقایسه میانگین اثر ساده سالهاي مصرف کود بر غلظت 

هاي  ن است که با افزایش دورهاز آپتاسیم برگ حاکی 

 پنجبه ) 85-87(مرحلۀ متوالی  سهمصرف کود از 
برگ پرچم  پتاسیم غلظت )85- 88( مرحلۀ متوالی

مشابه  .)3جدول ( بیشتر شده است درصد 2/3میزان  به
نیز ) 2007(این نتایج توسط باتاچاریا و همکاران 

علت آن احتماالً مربوط به  گزارش شده است و
ول شدن عناصر مغذي موجود در کمپوست الوص سهل

باشد که سبب  اثر گذشت زمان می بر براي گیاه،
گردد تا کمپوست با فازهاي فیزیکی و شیمیایی خاك  می

  ).1382 مرجوي(به تعادل برسد 
نشان داد که با تغییر مقادیر  4جدول  نتایج :ارتفاع گیاه

داري تغییر یافت  ارتفاع گیاه بطور معنی ،مصرف کود
هاي مصرف کود و اثرات متقابل بین  ولی تغییر در دوره
  .بر این فاکتور نداشته استداري  آنها تأثیر معنی

  
  

  رشدي گیاه گندم هاي ویژگی تجزیه واریانس تاثیر مقادیر و سالهاي مصرف کود بر برخی از -4جدول

  df  منبع تغییرات

  میانگین مربعات

 سطح برگ تعداد پنجه  ارتفاع گیاه
  وفیلکلر

a  b  کل )(a+b  SPAD  

005/13 3  تکرار  025/0  105×66/1  547/0  598/0  295/1  878/24  
702/103 9  )مقادیر مصرف( Aفاکتور  ** 352/1  ** 105×48/1  ** 976/1  ** 481/0  ns 486/3  ** 860/48  ** 

a  27 748/8خطاي  217/0  104×05/6  149/0  412/0  898/0  583/6  
329/4 1  )مصرف دورة( Bفاکتور    ns 6-10×5/2 ns 103×86/4  ns 975/3  ** 411/1  ns 986/4  ** 465/0  ns 

A×B 9 653/31اثر متقابل   ns 407/0  ns 105×05/1  ** 172/0  ns 492/0  ns 778/0  ns 523/3  ns 

b 30 197/16  249/0  104×95/3  91/0خطاي   434/0  535/0  638/9  
  91/5  35/10  35/18  8/27  18/14  17  81/6    (%)ضریب تغییرات

  معنی دار غیردرصد و  5درصد،  1دار در سطح احتمال  بترتیب معنی  nsو * ، **
  
اثر کاربرد دو کود آلی کمپوست زباله شهري و  بر

شده با کودشیمیایی نشده و غنی کمپوست غنی  ورمی
اثر  ربو کمترین ارتفاع گیاه  بترتیب بیشتریندر خاك، 
شده با  نیکمپوست غتن بر هکتار  40 کاربرد
متر  سانتی 33/49و  25/61شیمیایی و شاهد بمیزان  کود

درصد افزایش  24هد حاصل شد که نسبت به تیمار شا
داري با  ظ آماري تفاوت معنیااز لح نشان داده است و

کمپوست در  پوست و ورمیسایر مقادیر مصرف کم
کمپوست و  بنابراین استفاده از. نشان ندادخاك، 
اع گیاه را نسبت به شاهد و ارتف کمپوست ورمی
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در همین  ).1شکل ( کودشیمیایی افزایش داده است
با تحقیقی روي گیاه ) 1388(ارتباط درزي و همکاران 

رازیانه مشاهده کردند که افزایش مقادیر مصرف 
کمپوست از طریق تأثیر بر قدرت جذب، نگهداري  ورمی

و فراهم کردن رطوبت و عناصر غذایی توانسته بر 
هزار  رد و اجزاي عملکرد گیاه نظیر ارتفاع، وزنعملک

که با یافته هاي کوماوات و دانه و بیوماس اثر بگذارد 
 .مطابقت دارد نیز روي گیاه جو) 2006(همکاران 

نوع پسمان  2با مصرف ) 1387(کاظمینی و همکارن 
گیاهی و کمپوست در خاك گزارش کردند که باالترین 

کمپوست حاصل  درصد100ر اثر مصرف بارتفاع گندم 
و علت آن را افزایش کارایی گیاه در مصرف آب و  شد
ر اثر مصرف کمپوست بسازي عناصر غذایی  رها
بیان ) 2007(همچنین کاویسا و سابرامانیان . دانند می

دلیل باال بودن سطح عناصر غذایی در  هکردند که ب
کمپوست، عناصر غذایی دائماً به فرم قابل جذب براي 

رو دیده شد که با مصرف کمپوست  تند و از اینگیاه هس
  .ارتفاع گیاه برنج افزایش یافته است
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کمپوست ورمی کمپوست

 
  رفتن هاي اثر مقادیر مختلف کودهاي آلی و معدنی بر ارتفاع گندم در مرحله غالف مقایسه میانگین -1شکل 
  .درصد ندارند 5 احتمال اي دانکن در سطح یکدیگر مطابق آزمون چند دامنه داري با مشابه تفاوت معنی التین هاي داراي حرف میانگین

  
نشان داد که با تغییر مقادیر  4 جدولنتایج  :تعداد پنجه

داري  هاي گندم بطور معنی تعداد پنجه ،مصرف کود
هاي مصرف کود و اثرات  تغییر یافت ولی تغییر در دوره
ها نداشته  اد پنجهداري بر تعد متقابل بین آنها تأثیر معنی

با مصرف بیشترین تعداد پنجه ، 2با توجه به شکل .است
کمپوست غنی شده با  ورمیهکتار تن در  40

بدست آمد  عدد در هر بوته 5/3میزان  هب کودشیمیایی 
. درصد افزایش یافته است 52 تیمار شاهد که نسبت به

تن  40کمپوست و  سایر مقادیر مصرف ورمیبا  ضمناً
در   )CF(کمپوست غنی شده و کودشیمیایی  بر هکتار

روي و در همین ارتباط  .قرار دارد یک گروه آماري
اي  در آزمایشی تحت شرائط گلخانه) 2006(سینگ 

در  کمپوست تن ورمی 10کاربرد  با مشاهده کردند که

. عملکرد و اجزاي عملکرد جو افزایش یافته است ،هکتار
هاي  میکروارگانیسم تآنها علت این امر را افزایش فعالی

مفید خاك و عرضه مداوم و پایدار عناصر معدنی بویژه 
کمپوست بیان  ر اثر افزودن ورمیب نیتروژن به گیاه

   .کردند
تناد به نتایج بدست آمده با اس :گیاه سطح برگ

بین مقادیر مختلف کاربرد کودهاي آلی و  4در جدول 
 بر لحاظ آماريداري از  معدنی در خاك تفاوت معنی

هاي زمانی  سطح برگ گندم مشاهده شد ولی دوره
سطح برگ گندم در این داري بر  صرف کودها اثر معنیم

همچنین اثرات متقابل بین . رشد نگذاشتمرحله از 
از لحاظ  مقادیر و زمانهاي مصرف کود بر این فاکتور

  .شد دار آماري معنی
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کمپوست ورمی کمپوست

 
  رفتن هاي اثر مقادیر مختلف کودهاي آلی و معدنی بر تعداد پنجه در هر بوته گندم در مرحله غالف نمقایسه میانگی -2شکل

  .درصد ندارند 5 احتمال داري با یکدیگر مطابق آزمون چند دامنه اي دانکن در سطح مشابه تفاوت معنی التین هاي داراي حرف میانگین
  
  

  )cm2( *هاي مصرف کودهاي آلی و معدنی بر سطح برگ پرچم گندم ر و دورههاي اثر متقابل مقادی مقایسه میانگین -5جدول 

  )در هکتار(تیمارهاي کودي 
  هاي زمانی مصرف دوره

  دورة متوالی 5
  )85- 88سالهاي (

  دورة متوالی 3
  )85- 87سالهاي (

 c  1121 c 1121  )شاهد(بدون کودشیمیایی و کمپوست 
 NPK 1442 a-c 1154 cکود شیمیایی پایه 

 a-c 1399 a-c 1419  تن کمپوست غنی نشده 20

 a 1587 a 1675  تن کمپوست غنی شده با نصف کود شیمیایی 20

1399   تن کمپوست غنی نشده 40 a-c 1386 a-c 

 ab 1442 a-c 1495  تن کمپوست غنی شده با نصف کود شیمیایی 40

 a-c 1235 bc 1413  کمپوست غنی نشده  تن ورمی20

 a 1238 bc 1628  ت غنی شده با نصف کود شیمیایی کمپوس تن ورمی20

 a 1241 bc 1610  کمپوست غنی نشده  تن ورمی40

 a 1396 a-c 1637  کمپوست غنی شده با نصف کود شیمیایی  تن ورمی40

   .درصد ندارند 5احتمال در سطح  نکناي دا ق آزمون چند دامنهبا یکدیگر مطابداري  مشابه تفاوت معنی التین هاي داراي حرف میانگیندر هر ستون و ردیف 
 بوتۀ گندم در هر گلدان 6بوته از  2مجموع سطح بر گهاي = سطح برگ*: 

  
نشان داد که بیشترین مقدار آن  5نتایج جدول 

تن بر هکتار کمپوست غنی  20دورة متوالی  5با کاربرد 
بدست آمد که نسبت ) cm2 1675( شده با کودشیمیایی

افزایش یافت و نیز در یک سطح  درصد 42/49به شاهد 
 5دورة متوالی همین تیمار،  3آماري مشابه با کاربرد 

کمپوست غنی نشده،  تن بر هکتار ورمی 40 دورة متوالی
کمپوست  تن بر هکتار ورمی 40و  20 دورة متوالی 5

همچنین از لحاظ . غنی شده با کودشیمیایی قرار دارد
یر کاربرد داري با سایر مقاد آماري تفاوت معنی

. )5جدول( شیمیایی پایه نداردکمپوست و کود ورمی
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 20 با افزودنگزارش کرده است که ) 1998(اسکات 
 کشت، سطح بستر به کمپوست ورمی درصد حجمی

درصد افزایش  40فرنگی  گوجه خشک وزن و برگ
  .یافت

و کل برگ پرچم در  a ،bکلروفیل کلروفیل برگ،  شاخص
نشان داده است که  4دول نتایج ج :رفتن مرحله غالف

کاربرد مقادیر مختلف کودهاي آلی و معدنی تأثیر 
و  aکلروفیل برگ، کلروفیل  شاخص داري بر معنی

هاي  داشته است و تفاوت در دوره) a+b(کلروفیل کل 
و کل را  aزمانی مصرف تیمارهاي کودي فقط کلروفیل 

همچنین اثرات . داري تحت تأثیر قرار داد بطور معنی
ابل بین تیمارهاي کودي و زمان کاربرد آنها بر هیچ متق

نتایج مقایسه . دار نشده است یک از صفات فوق معنی
کاربرد کودهاي آلی و معدنی بر  اصلیمیانگین اثر 

در برگ  aگندم، نشان داد که باالترین مقدار کلروفیل 
کمپوست غنی  تن در هکتار ورمی 40پرچم با کاربرد 

حاصل شد که نسبت به  µg/ml 97/3میزان  هشده ب
ضمناً در یک . درصد افزایش یافت 6/47تیمار شاهد 

تن بر هکتار  40گروه آماري مشابه با تیمارهاي 
تن در هکتار  20کمپوست غنی نشده،  ورمی
تن در هکتار کمپوست  40کمپوست غنی شده،  ورمی

قرار داشت  پایهغنی شده با کودشیمایی و کودشیمیایی 
  ).6جدول(

  
  و شاخص کلروفیل برگ پرچم  a ،a+bهاي مصرف کودهاي آلی و معدنی بر کلروفیل  هاي اثر ساده مقادیر و دوره مقایسه میانگین -6ولجد

تیمارهاي 
  کودي

  
 aکلروفیل   

)µg/ml( 
 a+bکلروفیل 

)µg/ml( 

شاخص 
کلرفیل برگ 

 SPADبا 

مقادیر مصرف 
در (کود 
  )هکتار

69/2  )شاهد(بدون کودشیمیایی و کمپوست     d 19/6  e 7/48  d 
NPK 65/3کود شیمیایی پایه     ab 5/7  a-c 7/53  a-c 
82/2  تن کمپوست غنی نشده 20    d 2/6  e 8/48  d 
46/3  تن کمپوست غنی شده با نصف کود شیمیایی 20    bc 83/6  c-e 8/51  b-d 
25/3  تن کمپوست غنی نشده 40    c 76/6  c-e 8/50  cd 
93/3  با نصف کود شیمیایی  تن کمپوست غنی شده40    a 19/8  a 4/53  a-c 
87/2  کمپوست غنی نشده  تن ورمی20    d 56/6  de 8/52  a-c 
71/3  کمپوست غنی شده با نصف کود شیمیایی  تن ورمی20    ab 44/7  a-c 1/55  ab 
96/3  کمپوست غنی نشده  تن ورمی40    a 3/7  b-d 4/54  ab 
97/3  صف کود شیمیایی کمپوست غنی شده با ن تن ورمی40    a 67/7  ab 7/55  a 

            
  هاي دوره

  مصرف کود
21/3  85-87دورة متوالی طی سالهاي  3    b 82/6  b 4/52  a 
65/3  85-88دورة متوالی طی سالهاي  5    a 32/7  a 6/52  a 

درصد  5 احتمال در سطح اي دانکن د دامنهق آزمون چنبا یکدیگر مطابداري  مشابه تفاوت معنی التین هاي داراي حرف میانگیندر هر ستون 
  .ندارند

  
داري  از طرف دیگر تیمارهاي کودي مختلف تأثیر معنی

اما باالترین ). 4جدول(برگ نداشتند b بر مقدار کلروفیل 
برگ بترتیب با ) a+b(و کمترین مقدار کلروفیل کل 

تن بر هکتار کمپوست غنی شده با کود  40 کاربرد

ضمناً تیمار حداکثر با . ست آمدشیمیایی و شاهد بد
کمپوست غنی  تن در هکتار ورمی 40و  20تیمارهاي 

همچنین بیشترین . شده در یک سطح آماري قرار گرفت
تن در  40در تیمار ) SPAD(شاخص کلروفیل برگ 
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کمپوست غنی شده با کود شیمیایی  هکتار ورمی
درصد افزایش  37/14مشاهده شد که نسبت به شاهد 

کمپوست و  و با سایر مقادیر مصرف ورمی نشان داد
تن در هکتار کمپوست غنی شده با  40تیمار 

داري نداشت  از لحاظ آماري تفاوت معنیکودشیمیایی 
 منجر ها ریشه توسط نیتروژن جذب افزایش. )6جدول (
 بیشتر برگهاي تولید و رویشی رشد افزایش به
 حسط افزایش منزله به برگها افزایش تعداد. شود می
 افزایش با. است گیاه فتوسنتزي سطح و نوري جذب
 بیشتري هیدروکربنی فتوسنتز، مواد و نور جذب میزان
 مواد افزایش .شود می ساخته گندم برگهاي در

 و کمی دار خواص معنی افزایش موجب هیدروکربنی
 و برگها کل کلروفیل و a ، b کلروفیل مانند گندم کیفی

که مشابه این  .شود مقدار محتوي کلروفیل برگ می
در ) 1387(نتایج توسط صدقی مقدم و میرزایی 

با استناد به نتایج اثر ساده  .کدوحلوایی دیده شد
هاي زمانی مصرف کودهاي آلی و معدنی در  دوره

دورة متوالی تیمارهاي کودي مورد  5گندم، کاربرد 
بحث توانسته سطح باالتري از کلروفیل برگ را نسبت 

ة متوالی آنها حاصل نماید که این دور 3به کاربرد 
 . )6جدول(و کل مشهود است  aتفاوت در مقدار کلروفیل 

  
  
  
 

 گیري کلی  نتیجه

کاربرد دو کود آلی کمپوست زباله شهري و 
کمپوست بدلیل دارا بودن مقادیر باالیی از عناصر  ورمی

دسترس، سبب افزایش غلظت نیتروژن،  غذایی قابل
هاي رشدي گندم در مرحله  گیفسفر، پتاسیم برگ و ویژ

بطوریکه از بین این دو کود آلی، . رفتن شدند غالف
کمپوست زباله شهري تأثیر بیشتري نسبت به تیمارهاي 

کمپوست در افزایش غلظت فسفر و پتاسیم برگ  ورمی
در مقابل استفاده از مقادیر مختلف . پرچم داشته است

شیمیایی کمپوست بتنهایی و یا همراه با نصف کود ورمی
هاي  اثرات بهتري روي افزایش جذب نیتروژن و ویژگی

تواند به دلیل وجود  اند که می رشدي گندم گذاشته
کمپوست و عرضه  هاي رشد موجود در ورمی افزاینده

مداوم و پایدار عناصر غذایی خصوصاً نیتروژن به گیاه 
هاي کاربرد این دو کود آلی  ضمناً با افزایش دوره. باشد

دورة متوالی به دلیل عرضه پایدار عناصر  5 به 3از 
، کلروفیل کل، غلظت فسفر، aغذایی، مقادیر کلروفیل 

با . پتاسیم و میزان سطح برگ پرچم افزایش نشان داد
اینکه استفاده از کمپوست زباله شهري نسبت به  توجه به
تر   صرفه  کمپوست از لحاظ اقتصادي مقرون به ورمی

هاي رشدي و افزایش سطح  است، جهت بهبود ویژگی
دورة  5نیتروژن، فسفر و پتاسیم گندم، میتوان کاربرد 

تن در هکتار کمپوست زباله شهري همراه با  40متوالی 
   .نصف کودشیمیایی پایه را پیشنهاد نمود

  

   مورد استفاده منابع

 Plantago(عملکرد اسفرزه  کمپوست بر اجزاي عملکرد و تأثیر کمپوست زباله شهري و ورمی. 1385 ،رآستارایی ع 
Ovata .(تا  180 هاي فحهص .3، شماره 22لد ج ،پژوهشی تحقیقات گیاهان داروئی و معطر ایران - فصلنامه علمی

187. 

و هیپوکوتیل گیاهان با تأثیر  germinationافزایش . 1387 ،م فارسیر و  حافظا، میر  آوانم،  حسنیانع،  بیکا،  آوان
 . گرگان دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان، .جموعه مقاالت همایش نهال و بذرم. کمپوست عصاره ورمی
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تأثیر موادآلی مختلف بر خصوصیات رشدي و وزن کل زیست توده و دانه گیاه . 1386 ،ر ع م و آستارایی اسکندري
 .27تا  19 هاي فحهص. 1شماره  پنجم،جلد  ،مجله پژوهشهاي زراعی ایران. نخود

نشر آموزش . اصول کاشت، داشت و برداشت گندم آبی. 1383 ،ع الف صلح جوو  دستفال م، ز خوگر، م جمالی، ح امین
  .95تا  1 هاي صفحه. چاپ اول ،کشاورزي

 .312تا  1هاي  صفحه .نشر پرسش). ترجمه(تهیه کودآلی کمپوست . 1373 ،م شاهمنصوريو  عپرورش 

مجله علوم و . هاي خاك و رشد عملکرد گندم باقیمانده شیرابه زباله بر ویژگی اثر. 1381 ،م ح و کلباسیخوشگفتارمنش ا 
 .148تا  141 هاي فحهص .3شماره  ،فنون کشاورزي

مجله علوم و صنایع . رقندتأثیر کمپوست و دامی در تولید چغند. 1381 ،ر ، شهبازي ح و محمدیانداوري نژاد غ، حق نیا غ
 .84تا  75 هاي فحهص .2، شماره 16جلد  کشاورزي،

و عملکرد  N ،P ،Kر تأثیر مصرف کودهاي بیولوژیک بر روي جذب عناص. 1388 ف، و رجالی الفقالوند  ،تم  درزي
یقات گیاهان دارویی و پژوهشی تحق- فصلنامۀ علمی. ).Foeniclum Vulgare Mill(دانه در گیاه دارویی رازیانه 

 .19تا  1 هاي فحهص .1، شماره 25جلد معطر ایران،

 برخی گندم و شیمیائی ترکیب و رشد بر نیتروژن بدون یا و با آلی ماده دو باقیمانده اثر. 1389 ،م و مفتون رسولی ف
تا  262هاي  فحهص. 2شماره  ،24جلد  ،)کشاورزي صنایع و علوم(خاك  و آب نشریه. خاك شیمیایی خصوصیات

273.  

زباله شهري بر روي برخی خصوصیات کمی و کیفی کدو بررسی اثر کمپوست . 1387 م، م و میرزایی مقدمصدقی 
سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از . 7تا  1صفحه هاي .  (.Cucurbita Moschata Duch. Ex Poir) حلوایی

 .اصفهان ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان .منابع آلی تجدید شونده در کشاورزي

کمپوست و کمپوست سرد و تاثیر کاربرد  شیمیایی ورمی-ه خصوصیات فیزیکیمقایس. 1387 ل، ع و محمديح  علیخانی
  .207تا  201هاي  فحهص. 1شماره ،39دوره  ،مجله علوم کشاورزي ایران. هاي رشد گوجه فرنگی آنها بر شاخص

و خصوصیات تاثیر کمپوست زباله شهري و گوگرد بر عملکرد چغندر قند . 1388 ،غ ر زمانی ور  قیامتی گ، آستارایی ع
 .162تا  153هاي  فحهص. 1شماره ،7جلد  ،مجله پژوهشهاي زراعی ایران. شیمیایی خاك

اثر برهمکنش نیتروژن و موادآلی . 1387، م خردنام والف  عکامگار حقیقی  ،ن کریمیان ،ح غدیري ،س ع الف ر کاظمینی
هاي  فحهص.. )ب( 45شماره  ،12سال  ،مجله علوم و فنون کشاورزي و منابع طبیعی. بر رشد و عملکرد گندم دیم

  .472تا  461

مجله  .بررسی اثرات کمپوست شهري بر عملکرد چغندر قند و گندم و خصوصیات شیمیایی خاك. 1382 ،ر جوي عمر
 . 28تا  19هاي  صفحه .1شماره  ،17جلد ،علوم خاك و آب
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مصرف کودهاي شیمیایی در زراعت ذرت  تأثیر کمپوست کود گوسفندي بر میزان. 1387 ،میرزاشاهی ك و کیانی ش
 .186تا  174هاي  فحهص .2شماره ،4جلد، مجله پژوهش در علوم کشاورزي. دانه اي
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