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 هاي تولید گیاهی مجله پژوهش

  1392، دوم، شماره بیستمجلد 
   http://jopp.gau.ac.ir  

  

  تاثیر کاربرد مقادیر متفاوت کمپوست زباله شهري بر رشد و عملکردگیاه زراعی ماش
 

 2علی شمس و 3فر ، امید لطفی1غالمعباس اکبري، 2علی معماري، 1اله دادي ایرج*
  ،دانشگاه تهران ،ارشد پردیس ابوریحان یارشناسک آموخته دانش2، دانشگاه تهرانپردیس ابوریحان، دانشیار 1

  دانشگاه تهران ،پردیس ابوریحاندانشجوي دکتري 3 
  30/11/1391تاریخ پذیرش: ؛ 07/02/1388تاریخ دریافت: 

  چکیده
ر متفاوت کمپوست زباله شهري بر خصوصیات رشد و یر مقادیثأن مطالعه با هدف بررسی تیا  

 آلی خاكوژن، پتاسیم و فسفر و میزان مادهسه عنصر نیتر مقدار موجوديو  ملکرد گیاه زراعی ماشع
تن کمپوست در هکتار)  60و  45، 30، 15پنج تیمار کودي (شامل صفر،  ن آزمایشید. در ایانجام گرد

دانشگاه در مزرعه تحقیقاتی پردیس ابوریحان  ،هاي کامل تصادفی با سه تکراردر قالب طرح بلوك
وزن  ، ارتفاع بوته،اندام هوایی دار کمپوست بر وزن خشک یاز اثر معن یج حاکینتاشد. بررسی تهران 

نیتروژن، پتاسیم و فسفر مقدار  و پروتئین و عملکرد دانه ماش عملکردغالف،  هزار دانه، تعداد دانه در
باالترین میزان کمپوست در که  ،تن کمپوست خشک در هکتار 60تیمار  نتایج بود. بر اساسدر خاك 

باالترین وزن خشک اندام هوایی، ارتفاع بوته، وزن هزار دانه، تعداد غالف در  ،آن استفاده شده بود
تن در  60و  45مار یز در دو تین نیپروتئمیزان ترین بیشبوته و عملکرد دانه را به خود اختصاص داد. 

زان کمپوست در افزایش میزان نیتروژن، پتاسیم و ثیر مثبت افزایش میأبا توجه به تده شد. یهکتار د
بهبود شرایط به باال رفتن عملکرد و اجزا عملکرد گیاه ماش را یکی از دالیل توان  فسفر در خاك می

  فیزیکی خاك نسبت داد. بهبود خصوصیات  ي گیاه وا تغذیه
  

  ماش ،ماده آلی، کمپوست زباله شهري ، عملکرد،ینیپروت کلیدي: يها واژه

                                                
    alahdadi@ut.ac.irمسئول مکاتبه: *
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  قدمهم
کودهاي آلی و شیمیایی الزم و ملزوم یکدیگر بوده و براي ایجاد شرایط مناسب رشد گیاهان به هر   

زي، به کنندگان جهت افزایش محصوالت کشاورتولیدامروزه  با این وجود،باشد،  دو نوع نیاز می
تخریب بر  وهعالدرازمدت در به تنهایی  این کودهااستفاده از  که اندکودهاي شیمیایی روي آورده

خاك ایت کاهش عملکرد و در نهو کاهش نفوذ ریشه، کاهش رشد خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاك 
از طرف . گرددمیو محیط زیست هاي زیرزمینی آلودگی آببه  منجر و در کنار آن درا به دنبال دار

بقایاي گیاهی (به کودهاي دامی، کودهاي سبز و  مانند ،آلی خاك مادهکننده منابع تامین بیشتر دیگر
 ملکوتی،باشند (بسیار محدود میها از زمین براي خوراك دام و سوخت) علت خارج نمودن آن

در رفع نیاز تواند میهاي شهري وق کود آلی کمپوست حاصل از زبالهدر شرایط ف بنابراین .)1996
). 2001لیدوست، ع(مطرح شود هاي زراعی کشور مواد آلی قسمتی از خاكنامین غذایی گیاهان و 

کمپوست مانند سایرکودهاي آلی عالوه بر نقش مثبتی که در اصالح فیزیک و شیمیایی خاك از جمله 
افزایش خلل و فرج خاك، افزایش قدرت نگهداري خاك توسط خاك زراعی و تنظیم رطوبت، افزایش 

بیولوژیک و رشد ریشه، افزایش عوامل ماکرو و میکرو بیولوژي خاك و در نتیجه بهبود خواص 
افزایش مواد  باعث ،کندت زنده در قشر زراعی خاك بازي میبیوشیمیایی خاك به دلیل فعالیت موجودا

بارتال موجبات بهبود وضع تغذیه گیاه و ازدیاد محصول را فراهم می سازد (و آلی و معدنی خاك شده 
سالیوان و همکاران،  و 2000و استرتون و همکاران،  2001روبین و همکاران، ، 2004و همکاران، 

2002(.   
هاي متداول آن حلبزرگی تبدیل شده که یکی از راه مشکلهاي بزرگ به انباشت زباله در شهر  

بر دفع صحیح   شد که عالوهبا تبدیل زباله شهري به کمپوست و استفاده از آن در کشاورزي می
تاتارو سازد ( اقتصادي مقرون به صرفه میآوري این نوع زباله را نیز از نظر قابل تخمیر، جمع هاي زباله

  ).1997و آصفی، 
ء عملکـرد گیاهـان   و اجـزا عملکـرد   ثیر مثبت استفاده از کمپوست برأتدهنده ها نشاننتایج بررسی  

لوئــک و ( ذرت)1996(عبــدل صــبور و ابوالســعود، ) کنجــد 2001اودراوگ و همکــاران، ســورگوم (
بـوده   )2011مجـاب قصرالدشـتی،   ) و ذرت شـیرین ( 2000ماریناري و همکاران،  و 2004همکاران، 

 است. 
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افـزایش قابلیـت جـذب    همراه با افزایش میزان برخی مواد غذایی مورد نیاز گیاهان رسد نظر می به  
علیدوسـت،  ، 2004آغاسـی و همکـاران،   ( پژوهشگرانکه توسط بسیاري از ، برخی عناصر توسط گیاه

گـزارش   )2002و سـومار و همکـاران،    2002و جهاد اکبر،  ، مرجوي2001، برسو و همکاران، 2001
افـزایش  )، 2003(سومار و همکـاران،   )1LAI1(افزایش شاخص سطح برگ باالتر منجر به  ،شده است

 گیـاه میـزان سـرعت جـذب خـالص      ،)2004(سـینگر و همکـاران،    )٢CGR(سرعت رشد محصول 
)3NAR3(  ،متقی و همکاران)4( گافزایش دوام سطح بر )،2008LAD4 ،شود می) و تاخیر در پیري گیاه

رحیمیان مشهدي، کند (میتري حفظ  خود را به مدت طوالنیو سرعت رشد محصول ) 1992(ایسمند، 
بـر   ،که اثرات کمپوست بر گیاه را مورد بررسی قـرار داده انـد   پژوهشگرانیدر مجموع تمامی  ).1993

اصالح شده با این مـاده رشـد    اهانی که در خاكنقش این ماده در تحریک رشد و افزایش عملکرد گی
  .اند اشاره نموده ،نسبت به گیاهان شاهد کرده،
هاي به مساله تولید کمپوست از زباله هاي مناطق مختلف کشور با توجه به افزایش توجه شهرداري  

با  ژوهشپاین در رابطه با اثر کمپوست بر خصوصیات گیاه ماش،  پژوهشبا توجه به عدم انجام  آلی و
موجودي مواد غذایی پرمصرف بر حاصل از زباله شهري کمپوست مقادیر متفاوت ثیر أبررسی تهدف 

)NPK عملکرد گیاه ماش  ، عملکرد و اجزايرشدهاي ماده آلی خاك، همچنین شاخصمیزان ) و
  گرفت. انجام

  
  هامواد و روش

 28/33 یجغرافیـای ن بـا عـرض  یحان، دانشـگاه تهـرا  پردیس ابور یدر مزرعه تحقیقات پژوهشاین   
جنوب شرق تهران با ارتفاع  يکیلومتر 25واقع در  یشرقدرجه 44/51 یو طول جغرافیای یشمال درجه
سـاله   25متر که بـر اسـاس آمـار    میلی 170سالیانه حدود  یمتر از سطح دریا و میانگین بارندگ 1180

گـراد اسـت،   سانتیدرجه -14و  44تیب مطلق به تر يدما کمترینو  بیشترین يدارا یسازمان هواشناس
اسـت. ایـن   آمـده   2و  1 هاي . خصوصیات کمپوست مورد آزمایش و خاك مزرعه در جدولشداجرا 

با پنج تیمار کودي    )Vigna radiata( هاي کامل تصادفی براي گیاه ماشآزمایش در قالب طرح بلوك
                                                
1  . Leaf Area Index 
2. Crop Growth Rate 
3  . Net Assimilation Rate 
4. Leaf Area Duration 
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ردیـف   8مشـتمل بـر   و متر  6و  5یب به ترتزراعی هر کرت عرض و طول  .و در سه تکرار اجرا شد
و  45، 30، 15پنج سطح مقادیر کمپوست شامل صفر،  متر بود. تیمارها شاملسانتی 60کاشت با فاصله 

نیاز دو نمونـه از   منظور تعیین میزان کمپوست مورد بود. به) C1-C5( در هکتار تن کمپوست خشک  60
گراد خشـک گردیـد و بـا توجـه بـه وزن      تیدرجه سان 70ساعت در داخل آون  72مدت  کمپوست به

نظر توزیـع   هاي موردنیاز محاسبه و در کرت دست آمده و رطوبت اولیه مقدار کمپوست مورد خشک به
هاي قبل از آن مورد استفاده شد. زمین محل انجام آزمایش در سال قبل بدون کشت بود، لیکن در سال

نظـر بـا    ار شخم زده شد، سـپس کمپوسـت مـورد   درس عملیات کشاورزي بوده است. این زمین در به
بـه   یگونه کـود شـیمیای   د. در مرحله کاشت هیچین شده به خاك اضافه و مخلوط شتوجه به میزان تعی

 زمین داده نشد. آبیاري مزرعه بسته به میزان نیاز گیاه با در نظر گرفتن رطوبت خـاك و دمـاي هـوا بـه    
هـرز  هـاي به منظـور مبـارزه بـا علـف     ،اوایل دوره رشد بار انجام شد، همچنین دراي یکصورت هفته

گونـه  هـیچ  ،صورت دستی وجین شدند و با توجه به عدم مشاهده آفات و بیماري در مزرعهها بهکرت
و  13/6، 5/6، 28/5 ،20/5 ،12/5 يتـاریخ هـا   برداري در. طی شش مرحله نمونهانجام نشد پاشیسم
ـ گبرداشت و پس از انـدازه  یصورت تصادفهبوته ب 4 ه)یت حاشیمار (با رعایاز هر ت 21/6 ارتفـاع   يری

گراد سانتی درجه 70ساعت در داخل آون  48مدت منظور خشک شدن به بهها بوته ،بوته و سطح برگ
تعیـین   يبـرا  یبرداشت نهای د.ین گردییها، وزن خشک گیاه تعرار گرفتند و پس از خشک شدن بوتهق

ابتـدا  . ماش کامال رسیده و عمـدتا خشـک شـده بودنـد     يهاغالفشد که انجام  ياعملکرد در مرحله
ها نموده سپس وزن کل و وزن هزار دانه آن يبرداشت شده را پس از خشک نمودن، بوجار يهاغالف

ها ابتـدا آسـیاب   سال گردیدند. در آزمایشگاه نمونهبه آزمایشگاه ار ،تعیین و جهت تعیین میزان پروتئین
ها انجام شـد، بـا اسـتفاده از دسـتگاه     سید سولفوریک غلیظ عمل هضم نمونهکه در اشده و پس از این

پس  ها مشخص گردید.نرمال، درصد پروتئین دانه 01/0ک کجلدال و سپس تیتراسیون با اسید کلریدری
 و بـراي  V,8.2(SAS( افـزار  ها از نـرم منظور تجزیه آماري دادهها بهآوري دادهجمعاز اتمام آزمایش و 

  استفاده شد.  xp(EXCEL( افزاررسم نمودارها از نرم
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  .خصوصیات کمپوست مورد آزمایش -1جدول 
  9/0  کل (درصد) P  86  قدرت نگهداري آب (درصد)

pH  7/7  K (درصد) 6/1  کل  
Fe  کل(mgr/kg) 2000  Ca (درصد) 78/0  کل  
Mn کل  (mgr/kg) 356  Mg (درصد) 4/0  کل  
Zn  کل(mgr/kg)  860  EC (ds/m)  3/21  
Cu  کل(mgr/kg)  720  (درصد) 5/18  کربن آلی  
N (درصد) 6/36  ماده آلی (درصد)  1/2  کل  

  

  
  .خصوصیات خاك محل آزمایش -2جدول 

  

pH 4/7  (درصد) 46/1  ماده آلی  
EC (ds/m) 09/1  6/13  درصد رس  

Ca (mgr/lit) 60  44  درصد سیلت  
Mg (mgr/lit) 04/29 4/42  درصد شن  
K (mgr/kg) 400  لومی  بافت خاك  
P (mgr/kg) 8/0      

  
  بحثنتایج و 

 ر درصد ماده آلی درو ب 05/0اثر میزان کمپوست بر میزان عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم درسطح   
  .)3 دار بود (جدولمعنی 01/0سطح 

ـ نیتروژن موجود در خاك نشان می بررسی میزان   روژن دهد که با افزایش میزان کمپوست، میزان نیت
تـن کمپوسـت در هکتـار و     60 و 45که باالترین میزان نیتروژن به دو تیمار طوريهنیز افزایش یافت ب

کـه کمپوسـت بـه    صورتیاس مطالعات انجام گرفته درترین میزان به تیمار شاهد مربوط بود. براسپایین
بـا اضـافه کـردن ایـن      تـر آمـده و  پایین 1:10ربن به نیتروژن آن از خوبی فراوري شده باشد، نسبت ک

هـا  دلیل مصرف توسـط میکروارگانیسـم   رس خاك، بهنه تنها میزان نیتروژن در دست ،کمپوست به خاك
به بهبود توان رویشی گیاه کشت شده  یابد، بلکه با افزودن به موجودي نیتروژن خاك، منجرکاهش نمی

تفاده شده داراي نسبت کربن به نیز کمپوست اس پژوهش). در این 2002سالیوان و همکاران، شود ( می
  بود که اثرات مثبتی بر رشد و عملکرد گیاه زراعی داشت.  1:9) حدود C:N( نیتروژن
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) مشخص شد، که افزایش 4پس از بررسی میزان فسفر با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر (جدول   
و ت. ماریناري کمپوست به خصوص در مورد مقادیر باال سبب افزایش فسفر خاك گردیده اس

سفر خاك در اثر کاربرد کمپوست فهاي خود نشان داد که میزان ) نیز در بررسی2000(همکاران 
  داري افزایش یافت.طور معنیهماه ب 12درصد در طول  5/2دست آمده از زباله شهري به مقدار  به

د آن سبب افزایش محتواي موا شود کاربرد کمپوست به دلیلمشاهده می 4گونه که در جدول همان  
سومار و همکاران  .داري در میزان پتاسیم خاك متناسب با کاربرد کمپوست در خاك شده استمعنی

درصد مجموع پتاسیم موجود در کمپوست به  50کنند که در حدود ) نیز به این مطلب اشاره می2002(
 ه خودت عالوه بر این کگیرد. کمپوسفاصله کمی پس از کاربرد آن در خاك در دسترس گیاه قرار می

قابل جذب افزایش میزان پتاسیم ثیر مثبت بر تهویه خاك، باعث أتدلیل داراي مقادیر پتاسیم است، به 
  ). 1998محمودي و حکیمیان، گردد (می

آن میزان مواد آلی این خاك  دنبال بهبا بررسی میزان کربن آلی موجود در خاك تیمار شده و   
تیمار شده  که کمپوست زباله شهري سبب افزایش در ماده آلی خاك شود) مالحظه می4 جدول(

) اثرات کمپوست زباله شهري را بر خواص 2000و لوندرا (آگلیدز است.  نسبت به خاك شاهد شده
 گیرد که خواص هر دو خاك (خاكیفیزیکی دو خاك لومی و رسی مورد بررسی قرار داده و نتیجه م

اسیدیته و ،  که مواد آلی طوريهثیر پذیرفت. بأز اضافه کردن کمپوست تطور مستقیم ا لومی و رسی) به
کمپوست بر  ) با بررسی اثرات1999(کول ها با مقادیر کمپوست افزایش یافت. اریکسن و آن شوري

ل فصل یخصوص در اوا به کند که کمپوست زباله قادر است ماده آلی خاك رارشد ذرت چنین بیان می
صورت به یآل ياز به افزودن کودهایخاك، ن یآلش با ثبات مادهیافزا ين حال برایبا ا .افزایش دهد

فیزیکی و  ) با بررسی اثرات کمپوست بر خواص2000(و همکاران ماریناري  باشد.یانه میسال
مواد غذایی و  ،واد آلیشدن مجب اضافه کاربرد کمپوست مودارد که بیولوژیک خاك اظهار می

هاي مارگانیسعنوان یک منبع غذایی براي میکرو و همچنین به گردد میبه خاك  هاي زندهارگانیسم
  کند.بومی خاك عمل می
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کشت گیاه  ثیر مقادیر مختلف کمپوست زباله شهري بر موجودي مواد غذایی خاك درأتجزیه واریانس ت -3جدول 
  .دهی) ماش (مرحله شروع گل

  میانگین مربعات
d.f منابع تغییرات  

 K P N  ماده آلیدرصد 
086/0  ns * 3/60271  091/0 ns 542/0  ns 2 بلوك 

** 208/0  * 4/59644  * 221/0  * 831/0  تیمار کمپوست 4 

023/0  8/11928  033/0  165/0   اشتباه 8 
5/7  9/11  4/8  1/19  C.V 

  .داري غیر معنی nsو  01/0و  05/0دار در سطوح  ترتیب معنی به **و  *
  

ثیر مقادیر مختلف أدهی) تحت ت  کشت گیاه ماش (مرحله شروع گل موجودي مواد غذایی خاك درمیانگین  -4جدول 
  .کمپوست زباله شهري

 تیمار  K (ppm) (%)P   (%)N  (%) یماده آل

08/1  e 1/430  c 91/0  d 95/0  c ) (بدون کمپوست) شاهدC1( 

42/1  d 2/852  b 83/1  c 48/1  bc 15 هکتار ( تن کمپوست درC2(  
92/1  c 4/941  b 12/2  c 01/2  b 30 هکتار تن کمپوست در )C3(  
64/2  b 8/1022  b 75/2  b 94/2  a 45 هکتار تن کمپوست در )C4(  
13/3  a 4/1342  a 24/3  a 14/3  a 60 هکتار ( تن کمپوست درC5(  

  دار ندارند. معنیدرصد اختالف  5در هر ستون تیمارهایی که حداقل در یک حرف مشترك هستند از نظر آماري در سطح 
  

عضو فتوسنتز کننده، عاملی  و خورشید نورکننده دریافت عنوان  سطح برگ، به: هاي رشد شاخص
گردد. ) و عملکرد گیاهی محسوب می1TDM، تجمع ماده خشک (محصول سرعت رشدگذار در ثیرأت

اولیه رشد برگ از همان مراحل سطح در این آزمایش تفاوت بین تیمارهاي کمپوست از نظر شاخص 
). با گذشت زمان و نزدیک شدن 1خصوص بین تیمار شاهد و سایر تیمارها مشهود بود (شکل  هگیاه، ب

شروع به کاهش گذاشت، که در بین تیمارها، دو تیمار شاهد و  شاخص سطح برگبه انتهاي فصل، 
C2 افزایش میزان  دهد که بانشان می ها پژوهشند. نتایج سایر زودتر به این مرحله کاهش وارد شد

خود را افزایش و موجب پوشیده شدن زمین  تر سطح برگمواد غذایی موجود در خاك، گیاه سریع
                                                
1. Total Dry Matter  
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گردد.  در نهایت ماده خشک می توسط کنوپی شده که این امر منجر به افزایش سرعت رشد محصول و
ها و زایش عمر برگایی رشد، منجر به افاز طرف دیگر وجود میزان کافی از مواد غذایی در مراحل انته

اه سطح فتوسنتز کننده خود را یز به نوبه خود باعث شد گین امر نیگردد، که ادوام سطح برگ می
تر حفظ و با دریافت نور بیشتر و به مدت طوالنی، تولید ماده خشک خود را با سرعت مدت طوالنی به

  .)2003سومار و همکاران،  ( دیحفظ نما يشتریبیشتر و در مدت زمان ب
   

  
  .ثیر مقادیر مختلف کمپوستأتحت ت ماشروند تغییرات سطح برگ گیاه  -1شکل 

  
بر روي یکدیگر، کاهش فتوسنتز ها اندازي برگدلیل افزایش سایه ، بهشاخص سطح برگبا افزایش   
یابد. مجموع شدت میهاي جوان خصوص نیتروژن، به سمت برگ ههاي پایینی و انتقال مواد، ببرگ

واحد  اهش میزان فتوسنتز خالص به ازا هرهاي پایینی و کاین عوامل منجر به پیري زودرس در برگ
ش انجام گرفته، یدر آزما ).1993رحیمیان مشهدي، شود ( می یا همان سرعت جذب خالص سطح برگ

سرعت جذب  ،افتهیوشش ناه پیگ طور کامل توسط ن هنوز بهیکه هنوز سطح زم یل رشد و زمانیدر اوا
ل یکه دل) 2(شکل سه با شاهد باالتر است یاند در مقاافت کردهیکه کمپوست در ییمارهایدر ت خالص
ت کاهش توان یو به دنبال آن کاهش غلظت کلروفیل و در نها ییتوان با محدودیت مواد غذا یآن را م
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). در اواسط دوره رشد، با 2008ن، متقی و همکاراسطح برگ در فتوسنتز در ارتباط دانست ( هر واحد
سرعت اه، ین گییپا يهابر برگ ییباال يهابرگ ياندازهیو به دنبال آن ساشاخص سطح برگ ش یافزا

تر ، مشهودکنندید میتول يشتریکه سطح برگ ب ییمارهاین کاهش در تیافته که ایکاهش جذب خالص 
د. یمارها گردیر تین مرحله نسبت به سایمار شاهد در ایتسرعت جذب خالص  يبود و منجر به برتر

، ییزودتر دچار محدودیت منابع غذا C2مار یبا نزدیک شدن به انتهاي دوران رشد، تیمار شاهد و ت
سرعت نبوده و  ها زودتر دچار پیري شده، قادربه حفظ فتوسنتز خودتروژن شده، برگیخصوص ن هب

هاي اخیر ) نیز با یافته1992د. نتایج ایسمند (گردیتر دچار کاهش معیها سر مارین تیاجذب خالص 
  مطابقت دارد.

  

  
  .ثیر مقادیر مختلف کمپوستأتحت ت ماشروند تغییرات سرعت جذب خالص گیاه  -2شکل 

  

  
هـاي مهـم   باشد و از شاخصمع ماده خشک در واحد سطح زمین میسرعت رشد بیانگر میزان تج  

) در مراحل اولیه به دلیل کامـل  3حلیل رشد است. سرعت رشد ذرت کشت شده (شکل در تجزیه و ت
نبودن پوشش گیاهی و درصد کم جذب نور توسط گیاهان کم است و در طول ایـن مرحلـه اخـتالف    

شود. با نمو گیـاه، افـزایش   چندانی بین سرعت رشد گیاهان در بین تیمارهاي کود کمپوست دیده نمی
ها و در نتیجه جذب نور د آمد، که دلیل آن توسعه سطح برگمحصول به وجو سریعی در سرعت رشد
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کننده گردید. در آزمایش هاي فتوسنتزبود که منجر به افزایش سطح بافت ببشتر در سطح جامعه گیاهی
اختالف بین تیمارهاي مختلـف کـاربرد کمپوسـت    ، 1درجه روز رشد 1200از حدود  ماشحاضر گیاه 

طوري که با افزایش میزان کمپوست مصرفی در خاك، سرعت رشـد افـزایش   هب سرعت رشد بارز شد
ها، یافت. به تدریج و با رسیدن به رسیدگی فیزیولوژیک و توقف رشد رویشی، اتالف و پیر شدن برگ

هاي مختلفی راي تیمارهاي اعمال شده، در زمانکاهش یافته که این مرحله نیز بسرعت رشد محصول 
سـرعت رشـد   طور کل با افزایش میزان کمپوست، گیـاه دیرتـر بـه مرحلـه کـاهش       ی به، ولاتفاق افتاد
ثیر مثبت افزایش کمپوست بر روي دوام سطح بـرگ، شـاخص سـطح    أوارد شد. با توجه به تمحصول 

سـرعت رشـد   ، تاثیر مثبت کمپوسـت بـر   سرعت جذب خالصبرگ و جلوگیري از کاهش زودهنگام 
) نیز با بررسی اثرات 2004). لوئک و همکاران (2004سینگر و همکاران، بینی بود (قابل پیشمحصول 

کـه کـاربرد    طوريهکود کمپوست بر گیاه ذرت در یک آزمایش دو ساله مشاهدات مشابهی را داشتند، ب
، محتواي ازت برگ، شاخص سـطح بـرگ و   محصولکمپوست در خاك موجب افزایش سرعت رشد 

  ذرت گردید.  در یکی از دو سال سرعت جذب خالص
  

  
  .ثیر مقادیر مختلف کمپوستأتحت ت ماشروند تغییرات سرعت رشد  -3شکل 

                                                
1. Growth Degree Day 

4/0 -

2/0-

0

2/0

4/0

6/0

8/0

1  

2/1

500 700 900 1100 1300 1500 1700 1900 2100 2300

  درجه روز رشد

ول
حص

د م
رش

ت 
رع

س
 

وز)
ر ر

ع د
مرب

تر 
ر م

م د
(گر

 

C1
C2
C3
C4
C5



 و همکاران ایرج اله دادي
  

155 

 01/0ثر کاربرد مقادیر متفاوت کمپوست در سطح اهاي ماش در ارتفاع بوته: عملکرد اجزا عملکرد و
مار یت یافت. درفاع بوته افزایش ش کاربرد کمپوست، ارتیبا افزا ).5 (جدول داشتند دارتفاوت معنی

C5، به ها با این وجود در سایر تیمارشدند، مشاهده  هان بوتهیترکوتاه ،شاهد مارین و در تیبلندتر
ثیر کمپوست بر وزن أ. ت)6(جدول  داري نداشتدر مقایسه با شاهد تفاوت معنی C5استثناي تیمار 

). کاربرد مقادیر باالتر کمپوست وزن 5 جدولبود ( دارمعنی 05/0ماش نیز در سطح  ییهوااندام خشک
که  C5که اختالف وزن خشک بوته رشد کرده در تیمار طوريهخشک بیشتري را به دنبال داشت، ب

زان ماده ین میترنییمار شاهد که پایسه با تیدر مقا بود ییزان وزن خشک اندام هواین میباالتر يدارا
جهت ) 1996و ابوالسعید (). در این زمینه عبدل صبور 2(جدول  گرم بود 5/468د کرد، یخشک را تول

چنین  ،ثیر آن بر رشد و عملکرد گیاه کنجد انجام داده استأثیر مقادیر مختلف کمپوست و تأبررسی ت
کند که تمامی تیمارهاي کمپوست آزمایش شده توانایی تحریک رشد کنجد را دارا بوده و بیان می

وان نتیجه کاربرد کمپوست مطرح عن به S/Rوزن اندام هوایی به وزن ریشه طور کلی افزایش نسبت  به
) نیز افزایش ارتفاع و وزن خشک گیاه را یکی از اثرات کاربرد 1999(و کول اریکسن . دباشمی

ثیر مثبت أتوان تمپوست بر ارتفاع و وزن خشک را میثیر کأکمپوست زباله دانست. از جمله دالیل ت
خلل و فرج و بهبود  بر خواص فیزیکی خاك که موجب بهبود ساختمان خاك، افزایشکاربرد این ماده 
مقادیري مواد غذایی بوده و هم در  دارايدانست. از سوي دیگر این ماده هم خود  ،شودتهویه خاك می

بارتال و یابد (اصر غذایی توسط گیاهان افزایش میاثر حضور آن در خاك قابلیت جذب برخی عن
دارد که خود چنین بیان می پژوهش) نیز در نتیجه 2002(و همکاران ). از طرفی سامر 2004همکاران، 

عنوان یک فراهم کننده مناسب مواد غذایی موجب افزایش  هاي گرمسیري بهکاربرد کمپوست در خاك
ر ) با مقایسه رشد گیاه ذرت رشد یافته د1996شود. پاینو و همکاران (ینسبت اندام هوایی به ریشه م

خاك حاوي مقادیر مختلف کمپوست مشاهده کردند که گیاهانی که مقدار بیشتري از کمپوست در 
  ها وجود داشت بیوماس بیشتري در مقایسه با سایر تیمارها تولید کردند. خاك آن

و  01/0ب در سطح یترت ر مختلف کمپوست بر وزن هزار دانه و تعداد دانه در غالف بهیر مقادیثأت  
اساس جدول ) بر5 نداشت (جدول يداریبر تعداد غالف در بوته اثر معن یار بود ولدیمعن 05/0
مار شاهد تعلق ین تعداد به تیترنییو پا C5مار ین تعداد غالف در بوته به تین باالتریانگیسه میمقا

). وزن 6 نداشتند (جدول يداریمارها با شاهد اختالف معنیر تیسا C5مار یت يبه استثنا یداشت ول
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ن و یباالتر C5مار یکه تيطورهافت بیش یافزا يداریصورت معن هزان کمپوست بیش میهزار دانه با افزا
در مورد تعداد دانه در  ).6 ن وزن هزار دانه را به خود اختصاص دادند (جدولیترنییمار شاهد پایت

ر تیمار شاهد دیده شد که باالترین تعداد دانه در غالف دصورتیهغالف نتیجه متفاوتی حاصل گردید ب
  ). 6 (جدول ترین تعداد دانه در غالف بودندترتیب داراي پایین به C5و  C2 ،C3و تیمارهاي 

). عملکرد دانه ماش با 5 بود (جدول دار کمپوست بر عملکرد دانه ماش معنیر مختلف یمقادثیر أت  
جه باالترین عملکرد دانه متعلق صورت موازي افزایش یافت و در نتیهکاربرد مقادیر باالتر کمپوست ب

گرم در هکتار افزایش کیلو 7/301کیلـوگـرم در هـکتار بود که نسبت به شاهد  8/609با  C5به تیمار 
گیري درصد پروتئین (به ). در مورد عملکرد پروتئین دانه ماش نیز پس از اندازه6 داشت (جدول

درصد) معلوم شد  09/250و  97/25، 15/24، 73/25، 52/17معادل  C5تا  C1ترتیب براي تیمارهاي 
دار بوده و پس از محاسبه عملکرد معنی ثیر کمپوست بر تیمارهاي مختلف از نظر درصد پروتئینأکه ت
مار یو ت 8/139با  C4). در این زمینه تیمار 4دار گشت (جدول ئین اختالف بین تیمارها نیز معنیپروت
C5  کیلوگرم در هکتار  7/54با  ن عملکرد پروتئین و تیمار شاهدکیلوگرم در هکتار باالتری 4/122با

هاي ماش در هنگام ). همچنین با بررسی تعداد غالف6 ترین عملکرد پروتئین را داشتند (جدولپائین
توان اختالف یمارها از لحاظ وزن هزار دانه میداري که در میان تبرداشت و با توجه به اختالف معنی

عبدل صبور و ابو سعود  هاي پژوهشنه را به این فاکتورها نسبت داد. نتایج موجود در عملکرد دا
پس از  پژوهشگران. این کند را تایید میم شده بود نیز مطالب فوق که بر روي گیاه کنجد انجا )1996(

بررسی انواع مختلف کمپوست بر گیاه کنجد چنین نتیجه گرفتند که تمامی تیمارهاي کمپوست 
 12تا  8باشند و افزودن کمپوست موجب افزایش نایی تحریک رشد کنجد را دارا میاآزمایش شده تو

شود. بنابراین کمپوست آلی تنها افزایش رشد ا توجه به نوع و میزان کمپوست میبرابري عملکرد دانه ب
تفاوت ده است. در این بررسی گذار بوثیرأبلکه بر تولید دانه آن نیز ت ،رویشی کنجد را به دنبال نداشته

وتئین و ها مشاهده شد. این اختالف در درصد پرمیزان پروتئین و کربوهیدارت دانهداري بین معنی
عبدل صبور دار گشت (ر میزان خالص (گرم در گیاه) معنیدار نبود، لیکن دکربوهیدارت تیمارها معنی

  ).1996و ابو السعود، 
ري نمود که، کاربرد کمپوست در داخل خاك گیتوان چنین نتیجه دست آمده می به از مجموع نتایج  

به همراه دارد و از سوي  از یک سو سبب افزایش ماده آلی خاك شده که بهبود خواص فیزیکی را
تواند تا حدودي سبب افزایش عناصر غذایی مورد نیاز گیاه در خاك شده که در مجموع دیگر می
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هاي انجام شده بنديا توجه به نتایج گروهراهم کند. بشرایط مناسبی را براي رشد مساعد گیاهان ف
ثیر بیشتري را بر أتن کمپوست در هکتار نسبت به سایر تیمارها ت 60و  45شود که دو تیمار مشاهده می

 که اختالف دو تیماربا توجه به این ولیاند، بررسی در رشد و عملکرد ماش داشتهفاکتورهاي مورد 
تن  45توان چنین اظهار داشت که کاربرد باشد، میدار نمیموارد چندان معنی بیشتردر  ذکرشده

نظر کافی  ش در خاك مزرعه موردکمپوست در هکتار جهت دستیابی به رشد و عملکرد مطلوب گیاه ما
تن کمپوست در هکتار باعث باالتر بودن میزان  60که استفاده از اشد. از طرف دیگر با توجه به اینبمی

هاي فقیر از مواد آلی این میزان کمپوست و حتی سایر تیمارها شد، براي خاكبت به ماده آلی خاك نس
ثیر برخصوصیاتی أمیزان کمپوست بیشتر نیز قابل توصیه است، البته مشروط به این که این افزایش با ت

  از جمله شوري خاك، براي رشد گیاه کشت شده، ایجاد محدودیت نکند. 
  

  .دیر مختلف کمپوست زباله شهري بر خصوصیات گیاه ماشتجزیه واریانس تاثیر مقا -5جدول 
  

درجه   منابع تغییر
  آزادي

  میانگین مربعات
وزن خشک 
  اندام هوایی

  ارتفاع
 تعداد غالف

  در بوته
وزن هزار 

  دانه
تعداد دانه 
  در غالف

عملکرد 
  دانه

عملکرد 
  پروتئین

 ns 101** ns 3/39  ns 4/42  *22/4  777 ns 201 ns 66509 2 بلوك
ns 6/86  **73/195  49/5 **119 *111767 4 کمپوستمار یت * **47705  **3228  

2/11 19223 8 اشتباه  5/34  87/23  89/0  497 246 
C.V %  1/23  2/7  6/22  0/12  2/17  9/4  1/15  

  .داري عدم معنی :nsو  05/0و  01/0دار در سطح  معنی *و  **
  

  ر مقادیر مختلف کمپوست زباله شهري.اش تحت تاثیمیانگین صفات اندازه گیري شده درگیاه م -6جدول 

  
وزن خشک اندام 

  )g/m2هوایی (
  بوته ارتفاع

)cm(  
  تعداد غالف

  در بوته 
وزن هزار 

  )gدانه (
تعداد دانه 
  در غالف

  عملکرد دانه 
)Kg/ha(  

  عملکرد پروتئین
)Kg/ha(  

C1( b2/197  b 7/40  16 b 8/31( (بدون کمپوست) شاهد  c a 27/7 d 1/308  c7/54  
C2(  b3/259  b7/42  26 ab 2/38تن کمپوست درهکتار ( 15  bc c 27/4  d5/349  b7/89  
C3(  ab1/444  b2/46 28 ab 4/40( تن کمپوست درهکتار 30  b c 89/4 c9/460  ab1/111  
C4(  a3/532  b3/47  26 ab 1/45( تن کمپوست درهکتار 45  ab b 15/6 b2/538  a8/139  
C5(  a7/665  a1/57  31 a 1/48تن کمپوست درهکتار ( 60  a c 91/4 a8/609  a4/122  
 



 1392) 2)، شماره (20هاي تولید گیاهی ( مجله پژوهش
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Abstract1 
 This study was conducted to examine the effect of different amounts application 
of urban compost on the growth and yield characteristics of vetch plants and rate of 
nitrogen, potassium, phosphorous and also organic matter in soil. In this 
experiment, five treatment of various amounts of compost (0, 15, 30, 45, 60 ton/ha) 
in the base of complete randomized blocks design with 3 replication in the research 
field of Abureyhan campus, University of Tehran. Results showed that the compost 
amount had a meaningful effect on the shoots dry weight, plant height, 1000-grain 
weight, the number of seeds in pod, protein and seed yields of Mungbean plant and 
rate of soil nitrogen, potassium and phosphorous. Based on the results between 
treatments, application of 60 tones of dry compost, which is the highest applied 
rate, resulted in the highest dry-weight in the shoots, plant height, 1000-grain 
weight, the number of seed in pod. The highest rate of protein yields was obtained 
in two 45 tons/ha and 60 tons/ha treatments respectively. Considering the fact that 
the increase in the amount of compost affects the rate of nitrogen, potassium and 
phosphorous in soil positively, one of the reasons for increase of yields and yield 
components in mungbean can be attributed to the improvement of nutritional 
conditions and increase in the soil physicochemical properties.  
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