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۲۱۷  

 
  

   و ،، غلظتيشيتروژن بر رشد روي کمپوست و نياثر ورم

   آفتابگردانييجذب عناصر غذا

 

  

  ۱ي زارعيمهد وان يمي کرينجفعلي، خيجمال شي، ثامن دي، عبدالمج*ان پوريدريمحمدباقر ح

  

  )۷/۹/۱۳۹۱ :رشيخ پذي ؛  تار۲۷/۳/۱۳۹۰: افتيخ دريتار(

  

 

  دهيكچ

 ط گلخانـه ي در شـرا يشي آفتابگردان، آزماييتروژن بر رشد، غلظت و جذب کل عناصر غذايت و ن کمپوسي اثر کاربرد ورميبه منظور بررس

 ،۵/۲صـفر،   ( کمپوست   يمارها شامل سه سطح ورم    يت.  و اجرا شد   ي با سه تکرار طراح    ي تصادف ل در قالب طرح کامال    ي به صورت فاکتور   يا

ن وزن تر و    يانگي م ، کمپوست ي درصد ورم  ۵/۲کاربرد  . بود) لوگرمي در ک  گرم  ميلي ۱۸۰ و   ،۹۰صفر،  (تروژن  يو سه سطح ن   ) ي  درصد وزن   ۵و  

ـ            يدار ي آفتابگران را به طور معن     يي، منگنز و مس اندام هوا     يم، آهن، رو  يخشک، و جذب کل پتاس      ي نـسبت بـه سـطح بـدون کـاربرد ورم

تـروژن،  يسه با سطح بدون کاربرد نيتروژن در مقاي نگرم ميلي ۹۰کاربرد  . و مس را کاهش دادين غلظت رويانگي ميش داد وليکمپوست افزا

 يي، منگنـز و مـس انـدام هـوا    يم، آهـن، رو يتـروژن، فـسفر، پتاسـ   ي و منگنز، جذب کل نيتروژن، رو ين وزن تر و خشک و غلظت ن       يانگيم

تروژن را نسبت بـه  ين جذب کل نيانگيتروژن تنها مي نگرم ميلي ۱۸۰کاربرد . ن غلظت فسفر را کاهش داديانگي ميش داد ول يآفتابگردان را افزا  

 ييتروژن، عملکرد وزن خـشک انـدام هـوا        ي ن گرم  ميلي ۹۰ کمپوست توأم با     ي درصد ورم  ۵/۲مار  يت. ش داد يتروژن افزا ي ن گرم  ميلي ۹۰سطح  

  .ش دادي افزايدار يتروژن به طور معني کمپوست بدون کاربرد ني درصد ورم۵/۲ يمار دارايآفتابگردان را نسبت به ت
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۲۱۸  

  مقدمه

 ي اصـل اهي از چهار گيکي ).Helianthus annuss L( آفتابگردان

ا، کلزا،  يد آن پس از سو    ير کشت و تول   يت که سطح ز    اس يروغن

 آلـي در توليـد   يکودهـا استفاده از   ). ۶( قرار دارد    ينيو بادام زم  

نـه  يت به يريمحصول گسترش جهاني يافته است و استفاده و مد        

.  استي زراعيها ستميدار در سيد پايک جنبه مهم تولي يماده آل 

تغذيـه گياهـان از     هاي مهم مواد آلي مي توان كمك بـه           از نقش 

هاي زيـستي خـاك،      ، افزايش فعاليت  ييطريق تأمين عناصر غذا   

هاي پايـدار، افـزايش ظرفيـت نگهـداري آب و            تشكيل خاكدانه 

ظرفيت تبادل كاتيوني خاك، افزايش خلل و فرج، جلـوگيري از     

  و ۱۱ (فشرده شدن خاك و تخريب براثر فرسـايش را برشـمرد          

 زيـستي  مخلـوط  يک ملشا آلي کود يک کمپوست ورمي ).۱۷

 ،هــاويتــامين، هــا آنــزيم، مفيــد هــاي ميکــروب از فعــال بــسيار

 باشـد  مـي  خـاکي  کـرم  هاي کپسول و غذايي عناصر،  ها هورمون

 و بــاال کــاتيوني تبــادل ظرفيــت داراي كمپوســت ورمــي). ۱۶(

منيزيم بـه    و كلسيم،  پتاسيم،  نيتروژن،  فسفر مانند غذايي عناصر

). ۱۴ (باشـد  مـي  گيـاه  بـراي  رسدر دسـت   و جذب قابل اشکال

نيتروژن از عناصر غذايي ضروري در تغذيه گياهان بـه حـساب            

هاي دنيا كمبود آن بيـشتر از سـاير          آيد و در بسياري از خاك      مي

  . عناصر غذايي گزارش شده است

تـروژن  ي کاربرد سطوح ن مطالعه اثر  در) ۱۹( و همکاران    يقان

بـــر رشـــد ) رلـــوگرم در هکتـــاي ک۲۰۰ و ۱۵۰، ۱۰۰صـــفر، (

لـوگرم در   ي ک ۲۰۰ن عملکرد دانه را در سطح       يآفتابگردان، باالتر 

 يهـا  شيدر آزمـا  . مار شاهد به دست آوردند    يهکتار نسبت به ت   

ز گـزارش   ين) ۲۰(و هالورسون و همکاران     ) ۱۳(تبت  مشابه، ال 

سه با سـطح    يتروژن در مقا  يش کاربرد سطوح ن   يکردند که با افزا   

ش يج افزا يلکرد دانه آفتابگردان به تدر    تروژن، عم يبدون کاربرد ن  

 ي زراعـ  يها  در خاک  يبا توجه به مقدار نسبتاً کم ماده آل       . افتي

تـروژن  ي ن ي مصرف مداوم کودهـا    يطيست مح يران و اثرات ز   يا

ــوأم ن ــيدار، مــصرف ت ــاده آل ــروژن و م ــ از اهميت  يا ژهيــت وي

گزارش کردند کـه    ) ۱۲( و همکاران    ياکبر). ۳(برخوردار است   

ـ سه با کاربرد هر     يتروژن در مقا  ي توأم با ن   ياربرد ماده آل  در ک  ک ي

شتر يـ ب و دانـه در آفتـابگردان        يستيز، عملکرد   يياز آنها به تنها   

 ييط آب و هـوا    يعملکرد آفتابگردان بـسته بـه شـرا        .شده است 

، کـشاورزان   يا ترانـه ي مد ي نـواح  يهـا يمکاريددر  . ر است يمتغ

وژن معمـوالً در تنـاوب بـا        تـر يآفتابگردان را بدون کاربرد کود ن     

ـ    . کنند يگندم کشت م    کـه کـود     ي نـشان داده زمـان     ان تجربـه آن

افـت  ي در يتروژن را با آفتابگردان به کار برده انـد پاسـخ کمـ            ين

 با کـشت گنـدم      ه کشاورزان همرا  ن است که  يل آن ا  يدل. اند کرده

 از آن در کـشت      يمقـدار  و برنـد  ي به کار م   ياديتروژن ز يکود ن 

در مـورد اثـر     ). ۲۴ (اسـت تابگردان قابل دسترس     آف ي برا يبعد

 ياديــتــروژن دار بــر رشــد آفتــابگردان مطالعــات زي نيکودهــا

 کمپوسـت و    يصورت گرفته است اما در مورد کاربرد توأم ورم        

ن پژوهش حاضر   يگرفته است، بنابرا  نصورت   يتروژن پژوهش ين

ژن بـر رشـد،     وتـر ي کمپوست و ن   ي کاربرد ورم  يبه منظور بررس  

م، آهن،  يتروژن، فسفر، پتاس  ي ن يي جذب کل عناصر غذا    غلظت و 

  .انجام شد آفتابگردان يي، منگنز و مس اندام هوايرو

  

 ها مواد و روش

 ۰-۲۰ (ي از افـق سـطح     يش، خـاک کـاف    ين آزما يجهت اجرا ا  

 خاک هوا خشک پـس از عبـور از          .دش يآورجمع) يمتر يسانت

 آن  ييايميشـ   و يکـ يزي ف يها يژگي از و  ي، برخ يمتر يلي م ۲الک  

 کربنـات ،  )۱۸ (يدرومتريـ ه روش بـه   بافـت  ماننـد ) ۱ جدول(

ـ کلر دياسـ  بـا  کردن يخنث روش به معادل ميکلس ، )۲۳ (کيدري

 سـنج  تيهـدا  بـا  اشـباع  عـصاره  در يکـ يالکتر تيهدا تيقابل

 اولـسن  و واتنـاب  روش بـا  استفاده قابل فسفر،  )۲۶ (يکيالکتر

 الکترود لهيوس هب اشباع ريخم در) هاشپ (خاک واکنش،  )۳۰(

مــصرف بــا  کــم عناصــر غلظــت قابــل جــذب، )۲۹ (يا شهيــش

ا و استفاده از دسـتگاه جـذب         يپ يت يد به روش  يريگ عصاره

ش مرطـوب   ياکـسا  روش به يآل ماده،  )۲۲ (مادزوي مدل ش  ياتم

 تبـادل  تيـ ظرف و،  )۱۵ (کجلـدال  روش بـه  کـل  تروژنين،  )۲۵(

) ۲۸ (ميسد استات با ها ونيکات ينيجانش روش به خاک يونيکات

ـ  به صورت فاکتور   يا ط گلخانه يش در شرا  يآزما.ديگرد  نييتع ل ي

  اجرا  ۱۳۸۹در سال    و با سه تکرار      يدر قالب طرح کامل تصادف    



  ...  اثر ورمي کمپوست و نيتروژن بر رشد رويشي،

۲۱۹  

 .شيمورد استفاده در آزما کمپوست يو ورم خاک ييايمي و شيکيزي فيهايژگي وي برخ.١جدول

  مقدار  يژگيو  مقدار  يژگيو  

  mg kg-1(  ۹(فسفر   ي شنيلوم رس  بافت  خاک

  mg kg-1(  ۲۷۵(م يپتاس  ۹/۷  هاشپ  

  mg kg-1(  ۶/۲(آهن   ۲۴  )cmol(+) kg-1 (يونيت تبادل کاتيظرف  

  mg kg-1(  ۱۲(منگنز   ۳/۰  )dS m-1 (يکيت الکتريت هدايقابل  

  mg kg-1(  ۱ (يرو  ۹/۰   (%)يماده آل  

  mg kg-1(  ۲/۱(مس   ۲/۰  (%)تروژن کل ين  

  mg kg-1(  ۱۰۲۴۴(م کل يپتاس  ۹/۷  )کمپوست: آب  ۱:۵(شهاپ   کمپوستيورم

  mg kg-1(  ۳۳۸۴(م کل يسد  ۹/۵  )dS m-1(قابليت هدايت الكتريكي   

  mg kg-1(  ۳۱۷۴(آهن کل   ۶/۵۹  (%)ماده آلي   

  mg kg-1(  ۳/۱۱۱( کل يرو  ۵/۳۴  (%)كربن آلي   

  mg kg-1(  ۸/۲۳۸(منگنز کل   ۱/۲  (%)نيتروژن كل   

  mg kg-1(  ۷/۲۷(مس کل   ۱۳۱۸۳  )mg kg-1(فسفر كل   

  

 و  ۵/۲صـفر،   ( کمپوست در سه سطح      يها شامل ورم   عامل. شد

 ۱۸۰ و   ۹۰صـفر،   (تـروژن در سـه سـطح        يو ن ) ي  درصد وزن   ۵

كود ورمي كمپوسـت    . نداز منبع اوره بود   ) لوگرمي در ک  گرم  ميلي

مورد استفاده در اين تحقيق، محصول شـركت مـواد آلـي كيـان              

 كه از كود گاوي تهيه گرديده و پس از خشك           دبوپارس شيراز   

هـاي   شدن در هوا و عبور از الك دو ميلي متري، بعضي ويژگي           

ـ در ا .  آورده شـده اسـت     ۱ جدولگيري شد که در      آن اندازه  ن ي

 يلـوگرم ي ک ۵ يکي پالسـت  يهـا  گلـدان  کـشت از     يبـرا ش  يآزما

قبل از کاشـت بـر حـسب آزمـون خـاک، عناصـر              . استفاده شد 

لـوگرم  ي در ک  گـرم   ميلـي  ۲۵(اه شامل فـسفر     ياز گ ين مورد   ييغذا

 در  گـرم   ميلـي  ۱۰ (ي، رو )م فـسفات  يمنـو کلـس   خاک از منبـع     

 در  گـرم   ميلـي ۱۰(، منگنز   )يلوگرم خاک از منبع سولفات رو     يک

 در  گـرم   ميلـي  ۵/۲( مس ،)لوگرم خاک از منبع سولفات منگنز     يک

 کمپوسـت   يمار ورمـ  يت  و )لوگرم خاک از منبع سولفات مس     يک

  . ها افزوده شدخاک گلدانبه 

 هفته بعد از كـشت،      ۴مار نيتروژن در دو مرحله، قبل و        يت

شـش عـدد بـذر      . به صورت محلول به گلدان ها افزوده شـد        

 از سطح خاک    يمتري سانت ۶ تا   ۵ در عمق    ايزارآفتابگردان رقم   

 عـدد   ۳ها تعداد آنها بـه       پس از استقرار کامل بوته    . کاشته شد 

 آب بـا  رشـد  فـصل  طول در ها گلدان يرايآب. کاهش داده شد  

 ۸پس از   . گرفت صورت مزرعه تيظرف رطوبت حد در مقطر

ـ نزد(اهان از محل طوقه     يهفته از کاشت، گ    ) ک سـطح خـاک    ي

 ين و شستشو با آب مقطـر، در دمـا   يقطع شدند و پس از توز     

. دشـدن  خـشک    دن بـه وزن ثابـت     ي تا رس  وسي درجه سلس  ۶۵

 پـودر   ياب برقـ  يله آس يه وس ن ب ي پس از توز   ياهي گ يها نمونه

اه پـس از    يـ ک گرم ماده خـشک گ     ياه  يه گ يبه منظور تجز  . شد

.  شـد  يريگ  نرمال عصاره  ۲ک  يدريد کلر ي با اس  يخشک سوزان 

توسـط  ) روش زرد(وانادات   - بداتيغلظت فسفر با روش مول    

م بـا اسـتفاده از   ي، غلظـت پتاسـ  )۲۱ (دسـتگاه اسـپکتروفتومتر  

صر کـم مـصرف بـا اسـتفاده از     دستگاه فلم فتومتر، غلظت عنا   

تـروژن کـل بـا اسـتفاده از دسـتگاه           ي، و ن  يدستگاه جذب اتمـ   

 شـامل وزن تـر و       ياهيـ  گ يهاپاسخ. دشن  يي تع )۱۵ (کجلدال

، بـه   يي، غلظت و جذب کـل عناصـر غـذا         ييخشک اندام هوا  

ـ ه وار ي تجز SPSS و با نرم افزار      ي آمار يها له روش يوس انس ي

 دانکـن انجـام   يا زمون چند دامنه با آها ميانگينسه يشده و مقا 

  .رفتيپذ
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۲۲۰  

  نتايج

تـروژن، فـسفر، و     ي، غلظت و جـذب کـل ن       وزن تر و خشک   

 يياندام هوام يپتاس

ـ  تجز هـاي   دادهبا توجه به     ـ ه وار ي  ياثـر ورمـ   ) ۲ جـدول (انس  ي

 آفتـاب   ييتروژن بر وزن تر و خـشک انـدام هـوا          يکمپوست و ن  

 بـر وزن  يآمـار  بود اما بر همکنش آنها از لحاظ دار معنيگردان  

مـار  ي در ت  يين عملکرد انـدام هـوا     يشتريب.  نبود دار  معنيخشک  

 گــرم ميلــي ۱۸۰ کمپوســت و ســطح ي درصــد ورمــ۵/۲ يدارا

ش وزن تـر و خـشک       يکه افـزا   يتروژن به دست آمد به طور     ين

 درصد بود هر چنـد  ۲۹۴ و ۲۷۵ب يمار شاهد به ترتينسبت به ت  

ن يکمتر. گر نداشت ي د يمارهاي از ت  ي با برخ  داري  معنياختالف  

مار شاهد  يز مربوط به ت   ي ن ييوزن تر و خشک اندام هوا     ن  يانگيم

كاربرد ) ۳جدول   (ها  ميانگينسه  يبا توجه به مقا    ).۳ جدول(بود  

ن وزن خشك و تـر      يانگي درصد م  ۵/۲ورمي كمپوست تا سطح     

 کمپوسـت بـه طـور       يرا نسبت بـه سـطح بـدون کـاربرد ورمـ           

 درصد ورمي كمپوسـت اثـر       ۵ربرد  ش داد اما كا   ي افزا داري  معني

 ۵/۲ن وزن تر و خـشک نـسبت بـه سـطح             يانگي بر م  داري  معني

 نيتـروژن سـبب افـزايش       گـرم   ميلـي  ۹۰کاربرد  . درصد نداشت 

 نسبت به سـطح     يين وزن خشك و تر اندام هوا      يانگي م دار  معني

تـروژن اثـر   ي نگرم  ميلي ۱۸۰د اما کاربرد    شتروژن  يبدون کاربرد ن  

تـر   نيين وزن تر و خشک نسبت به سطح پا        يانگي بر م  داري  معني

  .نداشت

نـشان داد کـه كـاربرد       ) ۲جـدول   (انس  يه وار ي تجز هاي  داده

ي بـر غلظـت و جـذب        دار  معنيتروژن، اثر   يورمي كمپوست و ن   

کل نيتروژن اندام هوايي آفتابگردان داشت و برهمکنش آنها بـر           

ـ  ي بـود امـا بـر جـذب کـل ن         دار  معنيتروژن  يغلظت ن  ر تـروژن اث

ن يدهد که باالتر   ي نشان م  ۳ جدول   هاي  داده . نداشت داري  معني

 کمپوست در يمار بدون کاربرد ورم يتروژن مربوط به ت   يغلظت ن 

 بـا  داري معنيتروژن بود هر چند اختالف    ي ن گرم  ميلي ۱۸۰سطح  

تـروژن  ي نگـرم  ميلـي  ۹۰ کمپوسـت در سـطح      يمار بدون ورم  يت

. مار شاهد بـود   ي به ت  ز مربوط يتروژن ن ين غلظت ن  يکمتر. نداشت

 درصـد   ۵/۲با کـاربرد    ) ۳جدول   (ها  ميانگينسه  يبا توجه به مقا   

 داري معنـي  کاهش  ييتروژن اندام هوا  ي کمپوست، غلظت ن   يورم

 درصـد   ۵ کمپوست و سطح     ينسبت به سطح بدون کاربرد ورم     

 کمپوسـت و سـطح بـدون        ي درصد ورم  ۵ن سطح   يداشت اما ب  

 ۵ و   ۵/۲بـا کـاربرد     . داشـت  وجود ن  داري  معنيکاربرد اختالف   

تـروژن بـه طـور      ين جذب کـل ن    يانگي کمپوست، م  يدرصد ورم 

 درصد نسبت به سطح بـدون       ۵۷ و   ۵/۳۹ ري و به مقاد   داري  معني

 درصـد   ۵ کاربرد   چنين  همافت  يش  ي کمپوست افزا  يکاربرد ورم 

 درصد در   ۶/۱۲تروژن را   ين جذب کل ن   يانگي کمپوست، م  يورم

 گـرم   ميلـي  ۹۰کـاربرد   . ش داد يزا درصد افـ   ۵/۲سه با سطح    يمقا

 را نـسبت بـه      ييتروژن اندام هـوا   ين غلظت ن  يانگي م زي ن تروژنين

)  درصـد ۴/۸۲ (داري معنـي تروژن به طـور  يسطح بدون کاربرد ن   

تروژن يتروژن، غلظت ن  ي ن گرم  ميلي ۱۸۰ش داد اما با کاربرد      يافزا

ر ييــتـروژن تغ ي نگـرم  ميلـي  ۹۰ نـسبت بـه ســطح   ييانـدام هـوا  

ــي ــاربرد .  نداشــتيدار معن ــروژن، ي نگــرم ميلــي ۱۸۰ و ۹۰ک ت

تروژن را نـسبت بـه سـطح بـدون کـاربرد            ين جذب کل ن   يانگيم

 چنـين   هـم . ش داد ي درصد افزا  ۱۶۵ و   ۱۴۴ب  يتروژن را به ترت   ين

 گـرم   ميلـي  ۹۰سه با سطح    يتروژن در مقا  ي ن گرم  ميلي ۱۸۰سطح  

 ي بررسـ  در .تروژن داشت يش جذب ن  ي درصد افزا  ۸۴/۸تروژن  ين

 ديـده  تـروژن يتروژن بر غلظـت ن    ي کمپوست و ن   يورمر متقابل   اث

 کمپوسـت در    يتروژن، کاربرد ورم  ي در سطح بدون کاربرد ن     شد

 يسه با سطح بدون کـاربرد ورمـ     ي درصد در مقا   ۵ و   ۵/۲سطوح  

 داري  معنـي  را بـه طـور       ييتروژن اندام هـوا   يکمپوست غلظت ن  

ن، کـاربرد   تروژي ن گرم  ميلي ۱۸۰ و   ۹۰ش داد اما در سطوح      يافزا

ـ  را در مقا  ييتروژن انـدام هـوا    ي کمپوست غلظت ن   يورم سه بـا  ي

  . کاهش دادداري معني کمپوست به طور يسطح بدون ورم

، اثـر   )۲جدول  (انس  يه وار ي جدول تجز  هاي  دادهبا توجه به    

 ييتــروژن بــر غلظــت فــسفر انــدام هــواي کمپوســت و نيورمــ

 جـذب کـل فـسفر     برداري معني نبود اما اثر دار  معنيآفتابگردان  

 بـر غلظـت و      داري  معنـي  بر همکنش آنها اثـر       چنين  هم. داشت

  .جذب کل فسفر نداشت

 ي درصـد ورمـ  ۵مـار  ين غلظـت فـسفر مربـوط بـه ت         يباالتر

  ، هـر   )۳جـدول   (تروژن بـود    يکمپوست در سطح بدون کاربرد ن     



  ...  اثر ورمي کمپوست و نيتروژن بر رشد رويشي،

۲۲۱  

  آفتابگردانيي و جذب عناصر غذايشيتروژن بر رشد روي کمپوست و نيانس اثر کاربرد ورميه واريتجز جينتا .٢جدول 

  ن مربعاتيانگيم  

  تروژنين×   کمپوستيورم  تروژنين   کمپوستيورم   شدهيريصفات اندازگ

  ۵/۹۳*  ۱۱۵۲***  ۸/۸۹۰***  وزن تر

  ns ۵/۰  ۲/۲۳***  ۵/۳۸***  وزن خشک

  ۴/۰***  ۳/۳***  ۲/۰*  تروژنيغلظت ن

  ns ۷/۴۵۳  ۶/۳۹۹۵۸***  ۶/۹۹۸۷***  تروژنيجذب ن

  ns۲۴۳۱۹۴/۰  ns ۱  ns ۵/۰  رغلظت فسف

  ns ۸/۲۷  ۹/۹۹*  ۷/۶۱*  جذب فسفر

  ns ۳/۵  ns ۴/۸۵  ns ۸/۷۸  ميغلظت پتاس

  ns ۲/۲۵۸۹  ۷/۵۰۵۸۴***  ۶/۴۴۵۵۶***  ميجذب پتاس

  ns ۶/۱۷۸  ns ۷/۱۲۹  ns ۲۲۹  غلظت آهن

 ns ۳۴۱/۱۸۷۶۵  ۱۷۳/۴۶۹۷۰**  ۸/۸۲۴۷۹**  جذب آهن

 ۸/۱۱۱*  ۸/۲۰۴**  ۲/۱۷۵**  يغلظت رو

 ns ۳/۱۸۷۶۵  ۲/۵۸۸۰۷*  ۸/۱۱۹۱۰*  يجذب رو

 ns ۷/۳۲  *۸/۲۱۸  ns ۴/۶۸  غلظت منگنز

 ns ۸/۱۸۶۵  ۶۳۸۵۲***  ۲/۴۹۲۴۵***  جذب منگنز

 ns ۳/۱۰  *۱/۲۲  ۱/۲۸*  غلظت مس

 ۷/۹۴۲*  ۸/۶۰۲۵**  ۷/۱۹۵۴*  جذب مس
  .ستي دار ني معني لحاظ آماراز : Ns                   . دار استي درصد معن۵ و ۱، ۱/۰ب در سطح ي به ترت:* و **، ***     

  

. گـر نداشـت   ي د يمارهـا ي از ت  ي با برخ  داري  معنيچند اختالف   

 گرم  ميلي ۹۰ نشان داد که کاربرد      ۳ در جدول    ها  ميانگينسه  يمقا

سه با سطح بـدون     ي را در مقا   ييتروژن، غلظت فسفر اندام هوا    ين

 کاهش داد اما کـاربرد سـطح        داري  معنيتروژن به طور    يکاربرد ن 

 با سطح بدون کاربرد     داري  معنيتروژن اختالف   ي ن گرم  ميلي ۱۸۰

 ۵/۲ يمـار دارا  ين جـذب فـسفر در ت      يشتريـ ب .تروژن نداشـت  ين

تروژن صورت  ي ن گرم  ميلي ۱۸۰ کمپوست در سطح     يدرصد ورم 

گـر  ي ديمارهـا ي از تي با برخداري معنيگرفت هر چند اختالف     

 جذب  نيانگي کمپوست، م  ي درصد ورم  ۵ و   ۵/۲کاربرد  . نداشت

سه ي درصد در مقا   ۱/۴۹ و   ۳۷ب  ي را به ترت   ييکل فسفر اندام هوا   

 ۱۸۰کـاربرد   . ش داد ي کمپوست افزا  يبا سطح بدون کاربرد ورم    

تـروژن و  ي نگـرم  ميلـي  ۹۰تروژن، نسبت بـه سـطوح   ي نگرم  ميلي

ش ي افزا داري  معنيتروژن جذب فسفر را به طور       يبدون کاربرد ن  

 بـر جـذب     داري  معنـي وژن اثـر    تري ن گرم  ميلي ۹۰داد اما کاربرد    

  .تروژن نداشتيفسفر نسبت به سطح بدون کاربرد ن

، اثـر   )۲جدول  (انس  يه وار ي جدول تجز  هاي  دادهبا توجه به    

م اندام  يتروژن بر غلظت پتاس   ي کمپوست و ن   يکاربرد سطوح ورم  

.  بـود  دار  معنـي م  ي نبود اما بـر جـذب کـل پتاسـ          دار  معني ييهوا

تروژن بر غلظـت و     ي کمپوست و ن   ي اثر برهمکنش ورم   چنين  هم

م انـدام   ين غلظـت پتاسـ    يشتريب . نبود دار  معنيم  يجذب کل پتاس  

 کمپوست در   يمار بدون ورم  ي در ت  )۳جدول   ( آفتابگردان ييهوا

تروژن به دست آمـد هـر چنـد اخـتالف           ي ن گرم  ميلي ۱۸۰سطح  

ن جـذب  يبـاالتر . گر نداشتي ديمارهاي از ت  ي با برخ  داري  معني

 کمپوسـت در سـطح      ي درصـد ورمـ    ۵/۲ يار دارا ميم در ت  يپتاس

  تــروژن بــه دســت آمــد هــر چنــد اخــتالف  ي نگــرم ميلــي ۱۸۰

ــي ــداري معن ــا برخ ــاي از تي ب ــر نداشــتي ديماره ــمقا. گ   سه ي
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۲۲۲  

م ي، فسفر، و پتاس)درصد ماده خشک(تروژن ي، غلظت ن)گرم در گلدان(تروژن بر وزن تر و خشک ي کمپوست و ني اثر ورم. ۳جدول

  آفتابگردانيياندام هوا) گرم در گلدان يليم(م يتروژن، فسفر، و پتاسي، و جذب کل ن)لوگرم ماده خشکيدر کگرم  يليم(

    )درصد(ورمي کمپوست   

  

  

  ميانگين  mg kg-1(  ۰  ۵/۲  ۵(نيتروژن 

 e* ۹/۲۵ d۲/۵۱ cd  ۹/۵۴ B  ۴۴  ۰  وزن تر
  ۹۰  cd۴/۵۵ bc ۵/۶۲ ab  ۲/۶۷ A ۷/۶۱ 
  ۱۸۰  cd ۲/۵۵ a ۲/۷۱ ab  ۹/۶۸ A ۱/۶۵ 
   B ۵/۴۵ A ۶/۶۱ A ۷/۶۳  ميانگين  

 c ۶/۳  b ۸/۶ b ۳/۷  B۹/۵  ۰  وزن خشک
  ۹۰  b ۲/۶ a ۵/۹ a ۸/۹ A ۵/۸ 
  ۱۸۰  b ۳/۶ a ۶/۱۰ a ۶/۹  A ۸/۸ 
   B ۴/۵  A ۹ A ۹/۸  ميانگين  

 f۸/۰ e ۱/۱ d ۶/۱ B ۲/۱  ۰   نيتروژنغلظت
  ۹۰  ab ۴/۲ c ۲ c  ۱/۲ A ۲/۲ 
  ۱۸۰  a ۶/۲ c ۲/۱ bc ۲/۲ A۳/۲ 

   A ۹/۱ B ۷/۱  A ۲  ميانگين  

  f ۲۸  e ۷۷  d ۱۱۸  C ۳/۷۴  ۰   نيتروژنجذب کل

  ۹۰  c ۱۵۰  ab ۱۸۸  b ۱۸۱  B ۱۷۳  

  ۱۸۰  bc ۱۶۴  a ۲۱۳  a ۲۱۴  A ۱۹۷  

    C ۱۱۴  B ۱۵۹  A ۱۷۱  ميانگين  

  ab۶/۱  ab۸/۱  a۴/۲  A۹/۱  ۰   فسفرغلظت

  ۹۰  ab۷/۱  b۱/۱  b۲/۱  B۳/۱  

  ۱۸۰  a۳/۲  ab۸/۱  ab۷/۱  A۹/۱  

    A۹/۱  A ۵/۱  A۸/۱  ميانگين  

  c ۵/۵  a-c ۲/۱۲  ab ۱/۱۷  B ۶/۱۱  ۰   فسفرجذب کل

  ۹۰  bc ۲/۱۰  bc ۳/۱۰  a-c ۸/۱۱  B ۸/۱۰  

  ۱۸۰  ab ۵/۱۴  a ۸/۱۸  ab ۵/۱۶  A ۶/۱۶  

    B ۱/۱۰  AB۸/۱۳  A ۱/۱۵  ميانگين  

  b ۷/۲۷  ab ۵/۳۳  ab ۷/۳۷  A ۳۳  ۰   پتاسيمغلظت

  ۹۰  a ۳/۴۱  ab ۷/۳۹  ab ۳/۳۵  A۸/۳۸  

  ۱۸۰  a ۷/۴۳  ab ۷/۳۷  ab ۷/۳۵  A ۳۹  

    A ۶/۳۷  A۳۷  A۲/۳۶  ميانگين  

  d ۳/۹۸  c ۲۳۸  bc ۲۷۲  B ۲۰۳  ۰   پتاسيمجذب کل

  ۹۰  c ۲۵۱  a ۳۷۶  ab ۳۴۶  A ۳۲۴  

  ۱۸۰  bc ۲۷۵  a ۳۹۴  ab ۳۴۴  A ۳۳۸ 
    B ۲۰۸  A ۳۳۶  A ۳۲۱  ميانگين  

        احتمـال پـنج  شترك هستند از لحاظ آماري با آزمـون دانكـن در سـطح     كه در هر ستون يا رديف در يك حرف بزرگ و يا کوچک مياعداد:     *

 . با هم ندارنديدار درصد اختالف معني

  



  ...  اثر ورمي کمپوست و نيتروژن بر رشد رويشي،

۲۲۳  

 ي درصـد ورمـ    ۵/۲نشان داد کـه کـاربرد       ) ۳جدول  (ها   نيانگيم

م را نسبت به سطح بدون کاربرد ين جذب پتاسيانگيکمپوست، م 

 ۵ربرد  ش داد امـا کـا     ي افـزا  داري  معنـي طـور     کمپوست به  يورم

م ين جذب پتاسـ   يانگي بر م  داري  معني کمپوست اثر    يدرصد ورم 

 ۹۰کـاربرد   .  کمپوست نداشت  ي درصد ورم  ۵/۲نسبت به سطح    

سه بـا   يم را در مقا   ين جذب پتاس  يانگيتروژن م ي ن گرم  ميلي ۱۸۰و  

 درصـد   ۶/۹۶ و   ۶/۵۹ب  يـ تـروژن بـه ترت    يسطح بدون کـاربرد ن    

تـروژن از  ي نگرم ميلي ۱۸۰ و ۹۰ن سطوح يش داد هر چند ب يافزا

  . وجود نداشتداري معني اختالف ينظر آمار

 
  يي، منگنز و مس اندام هوايغلظت و جذب کل آهن، رو

 که کاربرد داد، نشان )۲جدول (انس يه واري جدول تجزيها داده

 نداشت داري  معنيتروژن بر غلظت آهن اثر      ي کمپوست و ن   يورم

 اثـر   چنـين   هـم .  داشـت  داري  معنـي اما بر جذب کـل آهـن اثـر          

تروژن بر غلظـت و جـذب کـل        ي کمپوست و ن   يبرهمکنش ورم 

نـشان داد کـه     ) ۴ جدول (ها  ميانگينسه  يمقا.  نبود دار  معنيآهن  

ن جذب آهـن را     يانگي کمپوست، م  ي درصد ورم  ۵ و   ۵/۲کاربرد  

 و  ۸/۴۴ب  يـ  کمپوست به ترت   يمار بدون کاربرد ورم   ينسبت به ت  

 ۵ و ۵/۲ن ســطح يش داد هرچنــد اخــتالف بــي درصــد افــزا۷۰

 ۹۰کـاربرد  .  نبـود دار معني ي کمپوست از نظر آمار يدرصد ورم 

 ۴۸مـار شـاهد     يتروژن، جذب آهـن را نـسبت بـه ت         يگرم ن  يليم

تــروژن اثــر ي نگــرم ميلــي ۱۸۰ش داد امــا کــاربرد يدرصــد افــزا

ـ  بر جذب آهـن در مقا      داري  معني  گـرم   ميلـي  ۹۰سه بـا سـطح      ي

  .تروژن نداشتين

تروژن بر غلظـت و جـذب کـل         ي و ن   کمپوست يکاربرد ورم 

 اثـر متقابـل     چنـين   هـم ). ۲جـدول   ( داشت   داري  معني اثر   يرو

 بـر   يول بود   دار  معني يتروژن بر غلظت رو   ي کمپوست و ن   يورم

ـ مقا . نداشـت  داري  معنـي  اثـر    يجذب کل رو   هـا   نيانگيـ سه م ي

ن غلظت  يانگي کمپوست م  ينشان داد که کاربرد ورم    ) ۴جدول  (

 ينــسبت بــه ســطح بــدون کــاربرد ورمــ را يي انــدام هــوايرو

 بـا   ين جـذب کـل رو     يانگي که م  يکمپوست کاهش داد در حال    

 يمار بدون کـاربرد ورمـ     يسه با ت  ي کمپوست در مقا   يکاربرد ورم 

ن يانگيـ تروژن، م ي ن گرم  ميلي ۹۰کاربرد  . افتيش  يکمپوست افزا 

مـار بـدون کـاربرد      ي را نـسبت بـه ت      يغلظت و جـذب کـل رو      

 کـاربرد   يش داد ول  ي درصد افزا  ۸/۸۲ و   ۹/۳۰ب  يتروژن به ترت  ين

ن غلظـت و    يانگيـ  بـر م   داري  معنـي تـروژن اثـر     ي ن گرم  ميلي ۱۸۰

ـ  در مقا يجذب کـل رو    تـروژن  ي نگـرم  ميلـي  ۹۰سه بـا سـطح   ي

 کمپوست  يتروژن، کاربرد ورم  يدر سطح بدون کاربرد ن     .نداشت

 نداشت اما در سـطح      يي اندام هوا  ي بر غلظت رو   داري  معنياثر  

 کمپوسـت، و در     ي درصـد ورمـ    ۵تروژن کاربرد   ي ن مگر  ميلي ۹۰

ــي ۱۸۰ســطح  ــرم ميل ــاربرد ي نگ ــروژن ک ــ۵/۲ت  ي درصــد ورم

تروژن ي را نسبت به سطح بدون کاربرد ن       يکمپوست، غلظت رو  

  . کاهش دادداري معنيبه طور 

ـ ه وار ي تجز هاي  دادهبا توجه به     ، تنهـا اثـر     )۲جـدول   (انس  ي

 کمپوست و   يکاربرد ورم .  بود دار  معنيتروژن بر غلظت منگنز     ين

 داشت اما بر همکنش داري معنيتروژن بر جذب کل منگنز اثر       ين

نـشان داد کـه     ) ۴جـدول    (ها  ميانگينسه  يمقا . نبود دار  معنيآنها  

ـ  کمپوست، در مقا   ي درصد  ورم   ۵ و   ۵/۲کاربرد   سه بـا سـطح     ي

ن جذب کـل منگنـز را بـه         يانگي کمپوست، م  يبدون کاربرد ورم  

 داري  معنـي ش داد اما اختالف     ي درصد افزا  ۶/۷۱ و   ۷/۵۷ب  يترت

 کمپوسـت از لحـاظ جـذب        ي درصـد ورمـ    ۵ و   ۵/۲ن سطح   يب

تـروژن غلظـت و     ي ن گـرم   ميلـي  ۹۰کاربرد  . منگنز وجود نداشت  

سه با سطح بدون کاربرد     ي را در مقا   ييجذب کل منگنز اندام هوا    

 گرم  ميلي ۱۸۰ش داد اما کاربرد     ي افزا داري  معنيتروژن به طور    ين

ـ  بر غلظت و جذب منگنـز در مقا        داري  معنيوژن اثر   ترين سه بـا   ي

  .تروژن نداشتي نگرم ميلي ۹۰سطح 

 ينشان داد که اثر ورمـ     ) ۲جدول  (انس  يه وار ي تجز يها داده

تـروژن بـر    ي کمپوسـت و ن    يکمپوست بر غلظت مس، و اثر ورم      

 بر  چنين  هم.  بود دار  معني آفتابگردان   ييجذب کل مس اندام هوا    

تروژن بر غلظت و جذب کل مس       يپوست و ن   کم يهمکنش ورم 

، )۴جـدول    (ها  ميانگينسه  يبا توجه به مقا    . داشت داري  معنياثر  

ن غلظت مـس انـدام      يانگي کمپوست، م  ي درصد ورم  ۵/۲کاربرد  

 کمپوسـت بـه     يسه با سطح بدون کاربرد ورمـ      ي را در مقا   ييهوا

  ش ين جذب کل مـس افـزا      يانگي کاهش داد اما م    داري  معنيطور  
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۲۲۴  

  ) گرم در گلدان يليم(وجذب کل ) لوگرم ماده خشکيگرم در ک يليم(تروژن بر غلظت ي کمپوست و ني اثر ورم.٤جدول

   آفتابگردانيي، منگنز، و مس اندام هوايآهن، رو

    )درصد( کمپوست يورم  

  

  

  نيانگيم  mg. kg-1(  ۰  ۵/۲  ۵(تروژن ين

 a* ۴/۴۲  a۹/۴۵ a ۴/۶۰  A۵/۴۹  ۰  غلظت آهن

  ۹۰  a ۹/۵۹  a ۴۳  a  ۶/۵۹  A۲/۵۴ 

  ۱۸۰  a۲/۵۹ a۸/۴۲  a  ۲/۳۸  A۸/۴۶ 

   A۸/۵۳  A۹/۴۳ A۷/۵۲  نيانگيم  

  c ۱۴۸  b ۳۱۲  ab ۴۳۱  B ۲۹۷  ۰  جذب کل آهن

  ۹۰  b ۳۳۱  b ۴۱۲  a ۵۷۹  A ۷/۴۴۰  

  ۱۸۰  b ۳۳۰  ab ۴۴۹  b ۳۶۵  A ۳/۳۸۱  

    B ۲۷۰  A ۳۹۱  A ۴۵۸  نيانگيم  

  c ۵/۲۶  c۶/۲۸  c ۵/۳۰  B ۵/۲۸  ۰  يغلظت رو

  ۹۰  a ۴/۴۸  bc۵/۳۴  c ۲۹  A۳/۳۷ 

  ۱۸۰  ab ۴/۴۲  c۴/۳۲  bc  ۸/۳۳  A۲/۳۶ 

   A۱/۳۹ B۸/۳۱ B۱/۳۱  نيانگيم  

  d ۶/۹۴  c ۱۹۴  bc ۲۱۹  B ۱۶۹  ۰  يجذب کل رو

  ۹۰  ab ۳۰۲  a ۳۴۰  ab ۲۸۵  A ۳۰۹  

  ۱۸۰  ab ۲۶۷  a ۳۴۵  a ۳۲۷  A ۳۱۳  

    B ۲۲۱  A ۲۹۳  A ۲۷۷  نيانگيم  

 b ۵/۲۲  ab۵/۳۰  a ۶/۳۵  B۵/۲۹  ۰  غلظت منگنز

  ۹۰  a ۴/۳۹  a ۲/۳۴  a ۳۴  A۹/۳۵ 

  ۱۸۰  a ۳/۴۱  a ۶/۳۶  a ۳/۳۴  A۴/۳۷ 

    A۴/۳۴  A۸/۳۳ A ۶/۳۴  نيانگيم  

  d ۷/۷۹  c ۲۰۶  bc ۲۵۹  B ۱۸۲  ۰  جذب کل منگنز

  ۹۰  bc ۲۴۱  ab ۳۲۴  a ۳۷۲  A ۳۱۲  

  ۱۸۰  bc ۲۶۰  a ۳۸۹  a ۳۶۸  A ۳۳۹  

    B ۱۹۴  A ۳۰۶  A ۳۳۳  نيانگيم  

 c ۶/۱۱  c۵/۱۲  bc۵/۱۴  A۹/۱۲  ۰  غلظت مس

  ۹۰  a۴/۱۹  bc۷/۱۳  c ۱۲  A۱۵ 

  ۱۸۰  ab۱۷  c۷/۱۲  c۴/۱۲  A۱۴ 

    A ۱۶  B ۱۳  B ۱۳  نيانگيم  

  c ۵/۴۱  b ۶/۸۴  ab ۱۰۵  B ۷۷  ۰  جذب کل مس

  ۹۰  ab ۱۲۱  a ۱۳۰  ab ۱۱۷  A ۱۲۳  

  ۱۸۰  ab ۱۰۷  a ۱۳۵  ab ۱۲۱  A ۱۲۱  

    B ۸/۸۹  A ۱۱۶  A ۱۱۴  نيانگيم  

 يك حرف بزرگ و يا کوچک مشترك هستند از لحاظ آماري با آزمون دانكن در سطح احتمال پنج درصد  كه در هر ستون يا رديف درياعداد :*

  . با هم ندارنديدار اختالف معني



  ...  اثر ورمي کمپوست و نيتروژن بر رشد رويشي،

۲۲۵  

 کمپوسـت از لحـاظ      ي درصـد ورمـ    ۵ و   ۵/۲ن سـطح    يب. افتي

 وجـود   داري  معنـي ن غلظت و جذب کل مـس اخـتالف          يانگيم

س را در   تـروژن، جـذب کـل مـ       ي ن گرم  ميلي ۹۰کاربرد  . نداشت

ش ي افزا داري  معنيتروژن به طور    يسه با سطح بدون کاربرد ن     يمقا

 بـر جـذب     داري  معنـي تروژن اثر   ي ن گرم  ميلي ۱۸۰داد اما کاربرد    

در  .تـروژن نداشـت   ي ن گرم  ميلي ۹۰سه با سطح    يکل مس در مقا   

 کمپوســت اثــر يتــروژن، کــاربرد ورمــيســطح بــدون کــاربرد ن

کـاربرد   گـرم   ميلـي  ۱۸۰  و ۹۰ نداشت اما در سطوح      داري  معني

 چنين  هم). ۴جدول  ( کمپوست غلظت مس را کاهش داد        يورم

 کمپوست جـذب    يتروژن، کاربرد ور م   يدر سطح بدون کاربرد ن    

 کمپوسـت  يسه با سطح بـدون کـاربرد ورمـ   يکل مس را در مقا    

تروژن، کـاربرد   ي ن گرم  ميلي ۱۸۰ و   ۹۰ش داد اما در سطوح      يافزا

 يطح بــدون کــاربرد ورمــسه بــا ســيــ کمپوســت در مقايورمــ

  ).۴جدول ( بر جذب کل مس نداشت داري معنيکمپوست اثر 

 

  بحث

 کمپوست  ي درصد ورم  ۵/۲ نشان داد که کاربرد      ارائه شده ج  ينتا

، منگنـز  يم،آهن، روي و جذب کل پتاس    يشين عملکرد رو  يانگيم

 نـسبت بـه     داري  معنـي  آفتابگران را به طـور       ييو مس اندام هوا   

ن غلظت  يانگي م يش ول ي کمپوست افزا  يرمسطح بدون کاربرد و   

م، آهـن و    ي بر غلظت فسفر، پتاس    يل و مس را کاهش داد و      يرو

 کمپوسـت   ي درصد ورمـ   ۵کاربرد  .  نداشت داري  معنيمنگنز اثر   

سه بـا سـطح     يتروژن و فسفر را در مقا     ين جذب کل ن   يانگيتنها م 

. ش داد ي افـزا  داري  معنـي  کمپوسـت بـه طـور        ي درصد ورم  ۵/۲

سه با سـطح بـدون کـاربرد        يتروژن در مقا  ي ن گرم  ميلي ۹۰کاربرد  

ـ عملکـرد رو   نيانگيتروژن، م ين  و  يتـروژن، رو  ي، غلظـت ن   يشي

، منگنـز و    يم، آهـن، رو   يتروژن، فسفر، پتاس  يمنگنز، جذب کل ن   

ن غلظـت   يانگي م يش داد ول  ي آفتابگردان را افزا   ييمس اندام هوا  

ــ  ــر غلظــت پتاس ــاهش داد و ب ــسفر را ک ــر يف م،آهن و مــس اث

ن يانگيـ تروژن تنهـا م ي ن گرم  ميلي ۱۸۰کاربرد  .  نداشت داري  معني

تـروژن  ي ن گـرم   ميلـي  ۹۰تروژن را نسبت بـه سـطح        يجذب کل ن  

 کلـزا    و )۵( کمپوست عملکـرد ذرت      يکاربرد ورم . ش داد يافزا

 گزارش کردنـد    )۳( و مفتون،    يرسول. ه است ش داد يرا افزا ) ۹(

ظـت فـسفر،     وزن خشک و غل    يکه کاربرد کمپوست و کود دام     

 گندم را نسبت    ييم اندام هوا  يد و سد  يم، آهن، منگنز، کلرا   يپتاس

گـزارش  ) ۸(گنـدمکار و همکـاران       .ش داد يمار شاهد افزا  يبه ت 

 ييرابه کمپوسـت عملکـرد و جـذب عناصـر غـذا           يکردند که ش  

، ۵صـفر،   ( کمپوست   يش سطوح ورم  يافزا. ش داد يذرت را افزا  

، عملکرد گـل    يود گلده ، ارتفاع بوته، ز   )ي درصد وزن  ۱۵ و   ۱۰

ز يـ ن) ۲( و همکـاران     يدرز). ۴( بابونه را بهبود داد      يياه دارو يگ

 و  ۵،  ۰( کمپوسـت    يش سـطوح ورمـ    يگزارش کردند که با افزا    

م و فـسفر   يتـروژن، پتاسـ   ي، عملکرد و غلظت ن    )ي درصد وزن  ۱۰

 کـه   افـت يش  ي افـزا  داري  معنـي انه به طور    ي راز يياه دارو يدانه گ 

 ي کمپوست بر قدرت جـذب، نگهـدار  ير ورميرا به تأثعلت آن 

تـروژن،  ي ماننـد ن   يي رطوبت و عناصر غـذا     يو فراهم کردن باال   

ــ ــسفر و پتاس ــديف ــسبت دادن ــا. م ن ــاران يس در ) ۲۷(نز و همک

خيار انجـام دادنـد اظهـار نظـر          و قرمز شبدر  که روي  يشيآزما

 دسـترس  قابل معدني عناصر حاوي كمپوست نمودند که ورمي  

 غلظـت  بهبـود  و خـشك  وزن افـزايش  سـبب  كه فراواني بوده 

 اقـدم و همکـاران      ييبابـا  .است شده هوايي اندام ييعناصر غذا 

، ۵۰صـفر،   (تـروژن   يش سـطوح ن   يگزارش کردند که با افزا    ) ۱(

، ارتفـاع بوتـه، عملکـرد       )لوگرم در هکتار  ي ک ۲۰۰ و   ۱۵۰،  ۱۰۰

دانه و روغن، قطر طبق و ساقه، وزن هـزار دانـه و تعـداد دانـه                 

در ) ۱۰( پـور و همکـاران     ينـور قلـ   . افـت يش  يبگردان افزا آفتا

تـروژن،  ي گنـدم نـشان دادنـد کـه کـاربرد کـود ن             ي رو يشيآزما

مــار شــاهد بــه طــور يسه بــا تيــعملکــرد دانــه گنــدم را در مقا

تـروژن، جـذب    يش جـذب ن   يش داد و بـا افـزا      ي افـزا  داري  معني

  .افتيش يز افزاي، مس و منگنز نيم، آهن، رويفسفر، پتاس

 کمپوست  ي درصد ورم  ۵/۲ يمار دارا ي پژوهش حاضر، ت   در

 ييتروژن، عملکرد وزن خشک اندام هـوا      ي ن گرم  ميلي ۹۰توأم با   

 کمپوسـت   ي درصـد ورمـ    ۵/۲ يمار دارا يآفتابگردان را نسبت ت   

ش داد اما کـاربرد     ي افزا داري  معني به طور    ،تروژنيبدون کاربرد ن  

 بـر عملکـرد وزن      داري  معنياثر  ) گرم  ميلي ۱۸۰(شتر  يتروژن ب ين

ــاظم. خــشک نداشــت ــاران ينيک ــ) ۷( و همک ــر يدر بررس  اث
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۲۲۶  

ـ  بر گنـدم د    يتروژن و ماده آل   يبرهمکنش ن  م نـشان دادنـد کـه       ي

تروژن يلوگرم ن ي ک ۴۰ تن کمپوست در هکتار همراه با        ۲۰کاربرد  

دا کرد  يش پ ي افزا داري  معنيدر هکتار، عملکرد دانه گندم به طور      

اخـتالف  ) لـوگرم در هکتـار  ي ک ۸۰(شتر  يـ ن ب ژتـرو ياما کـاربرد ن   

ج آنها نشان داد کـه حـداکثر        ين نتا يبنابرا .جاد نکرد ي ا داري  معني

اه بــا کــاربرد کمپوســت يــاز گيــتــروژن مــورد ني درصــد از ن۵۰

ز گزارش کردند   ين) ۱۲( و همکاران    ياکبر. ن شده است  يگزيجا

لـوگرم در   ي ک ۱۳۰(از  يـ تـروژن مـورد ن    ي درصـد ن   ۵۰که کـاربرد    

ن عملکـرد را    ي در هکتار بهتـر    ي تن کود دام   ۱۶ا با   همر) هکتار

. گر در آفتـابگردان داشـته اسـت       ي د يمارهاير ت يسه با سا  يدر مقا 

 تـن کمپوسـت تـوأم بـا         ۵کـاربرد   ) ۹( و سـعادت     يرزا شاه يم

 . ه کردندي کشت کلزا توصي را براييايمي شيمصرف کودها

  

 يريگ جهينت

 يدرصـد ورمـ    ۵/۲ج پژوهش حاضر نشان داد کـه کـاربرد          ينتا

لـوگرم خـاک    يتـروژن در ک   ي ن گـرم   ميلـي  ۹۰کمپوست تـوأم بـا      

 آفتـابگردان را در     يي و جذب عناصـر غـذا      ييعملکرد اندام هوا  

  .ش داده استيشتر افزاي بمارهاير تيسه با سايمقا

  

  منابع مورد استفاده

تروژن و تراکم بوته بـر عملکـرد دانـه و    يد ناثرات سطوح مختلف کو . ۱۳۸۸. ياويخ. ف زاده و م   يس. ، س يعبد. ، م . اقدم، ج  ييبابا .۱

  .۱۲-۱ :)۲۴(۵ ين کشاورزيمجله دانش نو.  عملکرد آفتابگردان رقم آذر گل در منطقه تاکستانياجزا

اه يـ  و عملکرد دانـه در گ      N  ،P  ،K جذب عناصر    يک بر رو  يولوژي ب ير مصرف کودها  يتأث. ۱۳۸۸. يرجال. قالوند و ف  . ، ا .ت. ، م يدرز . ۲

  .۱۹-۱ ):۱(۲۵ران ي و معطر ايياهان دارويقات گي تحقيپژوهش -يفصلنامه علم). Foeniculum Vulgare Mill(.نه اي رازييدارو

ات ي خصوصي گندم و برخيائيميب شيتروژن بر رشد و ترکيا بدون ني با و يمانده دو ماده آل   ياثر باق . ۱۳۸۹. مفتون. و م . ، ف يرسول .۳

  .۲۷۳-۲۶۲):۲ (۲۴) يع کشاورزياعلوم و صن(ه آب و خاک ينشر.  خاکييايميش

 بـر   ياريـ  کمپوسـت و آب    ير سطوح مختلـف ورمـ     يتأث. ۱۳۸۷. ينعمت. ان و ح  يلکز. اط، ا يحسن زاده خ  . ، م يرضوان. ، ف .، م يزيعز .۴

قـات  ي تحقيپژوهش -يفصلنامه علم. Goralرقم ) Matricaria recutita (يزان اسانس بابونه آلمانيک و ميات مورفولوژيخصوص

  .۹۳-۸۲ ):۱(۲۴ران ي و معطر اييرواهان دايگ

 يزا و ورم  يکوريدار ذرت با استفاده از م     يتروژن و فسفر در زراعت پا     ي مصرف ن  ينه ساز يبه. ۱۳۸۸. انايآر. زاده، و ل  يعل. ، ا .زاده، ا يعل .۵

  .۳۱۶-۳۰۳ :۳ ين کشاورزي نويافته هاي. کمپوست

د آفتابگردان در مناطق مختلـف      يدستورالعمل تول . ۱۳۸۸. يسلطان. ور و م  رحمانپ. ، س خدا بنده . ان، ا ي دانش . پور، ج  ي نب .، ع .، ا يخفر .۶

ج يقـات، آمـوزش و تـرو      يسـازمان تحق  . ه نهـال و بـذر     يـ قات اصالح و ته   يمؤسسه تحق . ي روغن يهاقات دانه يبخش تحق . کشور

  .يکشاورز

ـ  ي برهمکنش ن  اثر. ۱۳۸۷. خردنام.  و م  يقيکامگار حق . ا. ان، ع يميکر. ، ن يريغد. ، ح .ع. ، س ينيکاظم .۷  بـر رشـد و   يتروژن و مـواد آل

  .۴۷۲-۴۶۱ ):۴۵(۱۲ يعي و منابع طبيعلوم و فنون کشاورز). Triticum aestivum(م يعملکرد گندم د

 ي مانـده آن بـر بعـض       ي ذرت و اثر بـاق     ييايميب ش يرابه کمپوست بر عملکرد و ترک     ياثر ش . ۱۳۸۲. يقرآن.  و ا  يکلباس. ، م .گندمکار، ا  .۸

  .۸-۲ :۶۰ يژوهش و سازندگپ. ات خاکيخصوص

. ات خـاک در شـمال خوزسـتان       ي خـصوص  ي مختلف بر عملکرد کلزا و برخـ       ير مواد آل  يتأث. ۱۳۸۹. سعادت. و س . ، ک يرزا شاه يم .۹

  .۲۹-۲۱ ):۱(۲۴) علوم خاک و آب( خاک يهامجله پژوهش



  ...  اثر ورمي کمپوست و نيتروژن بر رشد رويشي،

۲۲۷  

مجلـه پـژوهش در     . ت گندم يفير عملکرد ک  تروژن ب ياثر منابع مختلف کود ن    . ۱۳۸۷. يلطف اله .  و م  يباقر. ر. ، س . پور، ف  ينورقل .۱۰

 .۱۲۹ -۱۲۰ ):۲( ۴ يعلوم کشاورز

11. Ailievi, L., A. Marchesini, C. Salardi, V. Piano and A. Ferarri. 1993. Plant quality and soil residual fertility six years 
a compost treatment. Biores. Technol. 43:850-890. 

12. Akbari, P., A. Ghalavand, A. M. Modarres Sanavy and M. Agha Alikhani. 2011. The effect of biofertilizers, 
nitrogen fertilizer and farmyard manure on grain yield and seed quality of sunflower (Helianthus annus L.). J. 
Agric. Technol. 7(1): 173-184. 

13. Al-Thabet, S. S. 2006. Effect of plant spacing and nitrogen levels on growth and yield of sunflower (Helianthus 
Annus L.). J. King Saud. Univ. 19: 1-11. 

14. Atiyeh,  R. M., C. A. Edwards, S. Subler  and  J. D. Metzeger. 2001. Pig manure vermicompost as a component of a 
horticultural bedding plant medium: Effects on physicochemical properties and plant growth. Biores. Technol. 
78:11- 20.  

15. Bremner, J. M. 1996. Nitrogen-total. PP. 1085–1121. In: Sparks, D. L. (Ed.). Methods of Soil Analysis. Part 3. 
Chemical Methods. Soil. Sci. Soc. Amer. Soc. Agron.,  Madison, WI.  

16. Bremness, L. 1999. Herbs. Eyewitness Handbook, London, 176 pp.  
17. Garcia, C., T. Hernandez and F. Costa. 1991. The influence of composting on the fertilizing value of an aerobic 

sewage sludge. Plant Soil 136: 269-272. 
18. Gee, G. W. and J. W. Bauder. 1986. Particle-size analysis. PP. 383-410. In: Klute, A. (Ed.), Methods of Soil 

Analysis. Part 1. Physical and Mineralogical Methods. Soil Sci. Soc. Amer. and Amer. Soc. Agro., Madison, WI.  
19. Ghani, A., M. Hussain and M. I. Anwar. 2000. Effect of different Levels of N-Fertilizer on Yield and Quality of 

Sunflower (Helianthus annuus L.). Intl. J. Agric. Biol. 2(4): 400-401. 
20. Halvorson, A. D., A. L. Black, J. M. Krupinsky, S. D. Merrill and D. L. Tanaka. 1999. Sunflower response to tillage 

and nitrogen fertilization under intensive cropping in a wheat rotation. Agron. J. 91: 637–642. 
21. Kuo, S. 1996. Phosphorus. PP. 869-920. In: D. L. Sparks et al. (Eds.), Methods of Soil Analysis. Part III, 3rd ed., 

Amer. Soc. Agron., Madison. W I. 
22. Lindsay, W. I. and W. A. Norvell. 1978. Development of a DTPA soil test for zinc, iron, manganese and copper. 

Soil Sci. Soc. Amer. J. 42: 421- 448. 
23. Loeppert, R. H. and D. L. Suarez. 1996. Carbonate and gypsum. PP. 437-474. In: Sparks, D. L. (Ed.). Methods of 

Soil Analysis. Part 3. Chemical methods, Soil Sci. Soc. Amer. and Amer. Soc. Agro., Madison, WI.. 
24. López-Bellido, R. J., L. López-Bellido, J. E. Castillo and F. J. López-Bellido. 2003. Nitrogen uptake by sunflower as 

affected by tillage and soil residual nitrogen in a wheat–sunflower rotation under rainfed Mediterranean 
conditions. Soil Tillage Res. 72: 43–50. 

25. Nelson, D. W. and L. E. Sommers. 1996. Total carbon, organic carbon, and organic matter. PP. 961-1010. In: 
Sparks, D. L. (Ed.), Methods of Soil Analysis. Part 3, Chemical Methods, Soil Sci. Soc. Amer. and Amer. Soc. 
Agro., Madison, WI.  

26. Rhoades, J. D. 1996. Salinity: electrical conductivity and total dissolved solids, PP. 417-435. In: Methods of Soil 
Analysis. Part 3. Chemical Methods. Soil Sci. Soc. Amer. and Amer. Soc. Agron., Madison, WI.. 

27. Sainz, M. J., M. T. Taboada-Castro and A. Vilarino. 1998. Growth, mineral nutrition and mycorrhizal colonization of 
red clover and cucumber plants grown in a soil amended with composted urban wastes. Plant and Soil 205: 85-92. 

28. Summer, M. E. and W. P. Miller. 1996. Cation exchange capacity and exchange coefficient. PP. 1201–1230. In: 
Methods of Soil Analysis. Part 3. Chemical Methods. Sparks, D. L. (Ed.). Soil Sci. Soc. Amer. & Amer. Soc. 
Agron., Madison, WI.. 

29. Thomas, G. W. 1996. Soil pH and soil acidity. PP. 475-490. In: Sparks, D. L. (Ed.), Methods of Soil Analysis. Part 
3. Chemical methods. Soil Sci. Soc. Amer. & Amer. Soc. Agron., Madison, WI.  

30. Watanabe, F. R. and S. R. Olson. 1965. Test of an ascorbic acid methods for determining phosphorus in water and 
NaHCO3 extracts from soil. Soil Sci. Soc. Amer. proc. 29: 677-678. 

  


