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  ∗چکیده
 رقـم (منظور بررسی اثر کمپوست زباله شهری و کودهـای معـدنی بـر عملکـرد و اجـزای عملکـرد ذرت             به

در مزرعه پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، در سال زراعی             آزمایشی  ) 704ینگل کراس   س
. های کامل تصادفی با دو عامل در سه تکرار انجام شد           های خرد شده در قالب طرح بلوک       صورت کرت   به 1386

سـولفات  (، کـود شـیمیایی      )بدون مصرف کـود شـیمیایی و کمپوسـت        ( تیمار کودی شامل شاهد      6عامل اصلی   
 تـن در  40 و 20 ، کمپوست زباله شـهری   ) کیلوگرم در هکتار   200 و اوره    75میزان   پتاسیم، سوپرفسفات تریپل به   

سـاله و     درصد کود شیمیایی بود و عامل فرعی نیز تفاوت کاربرد یـک            50 و یا همراه با      صورت جداگانه  هکتار به 
شـاخص   موجب افزایش    تیمارهای کودی مذکور  نشان داد که     نتایج   .دو ساله تیمارهای کودی در نظر گرفته شد       

دوره مـصرف  طـول   . نسبت بـه شـاهد گردیـد      برداشت، تعداد ردیف، تعداد دانه در ردیف و تعداد دانه در بالل           
همچنین با تغییر   . شدعملکرد دانه، بیوماس کل و تعداد دانه در ردیف          باعث تغییر در   تیمارهای کودی مذکور نیز   

رو بـاالترین    داری تغییـر نمـود، از ایـن        صورت معنـی   در نوع کود و مدت مصرف آن  مقادیر عملکرد دانه نیز به            
 تـن در هکتـار      20 ست آمد که از کمپوسـت زبالـه شـهری         د ه هنگامی ب  ) کیلوگرم در هکتار   9560 (عملکرد دانه 

داری بـا مـصرف دوسـاله     مدت دو سال متوالی استفاده شد اما اختالف معنـی    درصد کود شیمیایی به    50همراه با   
 درصـد کـود     50 تـن در هکتـار همـراه بـا           20ساله کمپوست زباله شـهری       سایر تیمارهای کودی و مصرف یک     

 همبـستگی بـاالیی بـا عملکـرد دانـه     از در بین صفات مورد بررسـی بیومـاس   .  ندادشیمیایی از نظر آماری نشان 
)**83/0r=(  مـصرف   بر کاهش  توان گفت که استفاده از کمپوست زباله شهری عالوه          می نتیجهدر  .  برخوردار بود 

  .تواند نقش مثبتی در افزایش عملکرد ذرت نیز ایفا کند محیط زیست می  آلودگیکود شیمیایی و
  
   ذرت، عملکرد دانه، کمپوست زباله شهری:های کلیدی هواژ

                                                 
 pirdashti@yahoo.com  : مسئول مکاتبه-∗
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  مقدمه
 کاهش مـواد آلـی      موجب اراضی   نامناسبای خصوصیات اقلیمی و مدیریت       در کشورهای مدیترانه  

کـاال و همکـاران،     (خیـزی خـاک گردیـده اسـت          خاک، تخریب ساختمان و در نهایت کاهش حاصـل        
ویژه در کشورهای در حال توسعه، انباشته شدن  همچنین گسترش شهرنشینی و صنعتی شدن به     ). 2005

منظـور کـاهش     بـه  هـای اخیـر    بنابراین در سال  . های شهری را در پی داشته است       حجم عظیمی از زباله   
کارگیری کمپوسـت حاصـل در اراضـی         های زیست محیطی توجه زیادی به بازیافت زباله و به          آلودگی

از طرفی با کاربرد کمپوست زباله شهری در ). 2000خوشگفتارمنش و همکاران، (کشاورزی شده است 
توان نقش مهمی در تولید محصوالت براساس اصـول کـشاورزی پایـدار ایفـا                های کشاورزی می   زمین
 اقتـصادی و محیطـی همچـون        عوامـل کاربرد کمپوست زباله شهری بر      ). 2007پرز و همکاران،    (نمود  

یط زیست، کاهش اسـتفاده از کودهـای معـدنی و           کاهش هزینه انتقال و دفن آن، حمایت از قوانین مح         
  ).2008هارگریوز و همکاران، (های زراعی مؤثر است  بهبود خصوصیات خاک

که کمپوست زباله شهری در زمـان کوتـاهی عناصـر            گزارش کردند ) 2005(هاتاچاری و همکاران    
 موجـب حفـظ     کند و فعالیت میکروبـی را تحریـک نمـوده و در درازمـدت              قابل دسترس را فراهم می    

همچنین کمپوست زباله شهری غنی شده بـا کودهـای          . گردد مخازن عناصر غذایی و مواد آلی خاک می       
شیمیایی در مزرعه قابلیت دسترسی عناصر پرمصرف را توسط محصوالت افزایش داده و موجـب بـاال                 

  .)2007راماداس و همکاران، (شود  خیزی و قابلیت تولید خاک می بردن حاصل
کاربرد کمپوست زباله شهری در بسیاری از محصوالت زراعی، باغی و مرتعی گـزارش              نقش مثبت   

؛ 2008؛ اسـتوس و همکـاران،       2008؛ امبـارکی و همکـاران،       2001مـارکوتی و همکـاران،      (شده است   
؛ سـومار و همکـاران،      2004؛ اقبـال و همکـاران،       2005؛ کاال و همکـاران،      2006الماسیان و همکاران،    

 اثرات مثبت استفاده از کمپوسـت زبالـه شـهری بـر             در آزمایشی . )2000،  و همکاران  یل؛ گرسیگ 2003
 همچنین نـشان داده شـده       .موجود در آن است    وجود مواد آلی و عناصر پرمصرف        به جو    گیاه عملکرد

 داری بـا کودهـای شـیمیایی        کمپوسـت اخـتالف معنـی      کمتـر دست آمده از مقادیر      هاست که عملکرد ب   
عملکرد گیاه زراعی   های متوالی    ا کاربرد مقادیر باالتر کمپوست زباله شهری در سال        از طرفی ب  . نداشت

توان اثرات منفی کمپوست زباله شهری        که دلیل آن را می     ساله آن کاهش یافت     در مقایسه با کاربرد یک    
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مـارکوتی و   (خـاک اسـت دانـست        و افـزایش شـوری       بر رشد گیاه که ناشی از تجمـع فلـزات سـمی           
 تن  40در یونجه نیزگزارش شده است که مقادیر بیش از          ). 1996؛ گارسیا و همکاران،     2001همکاران،  

در ). 2008امبـارکی و همکـاران،       (نـدارد  در افزایش عملکـرد       تأثیری در هکتار کمپوست زباله شهری    
 بـر گیـاه دارویـی رزمـاری       )  تـن در هکتـار     40،  20،  0(بررسی اثرات مختلف کمپوست زباله شـهری        

)Rosmarinus officinalis(  تـن در هکتـار کمپوسـت زبالـه شـهری      20 نشان داده شد که تیمـار 
 تن در هکتار داشت که دلیل آن را افزایش مقدار نمـک             40عملکرد بیشتری را نسبت به شاهد و تیمار         

داری نیـز بـین عملکـرد و         همچنین رابطه منفی و معنی    . در مقادیر باالتر کمپوست زباله شهری دانستند      
حـصول عملکـرد بیـشتر بـا        ). 2005کاال و همکـاران،      (مشاهده گردید یش هدایت الکتریکی خاک     افزا

های عناصر معدنی از کودهای شیمیایی حاوی        استفاده از کمپوست زباله شهری نیاز به استفاده از مکمل         
) Lolium perenne(  چچـم بنـابراین در آزمایـشی کـه بـرروی گیـاه     . نیتروژن، فسفر و پتاسیم دارد

صورت گرفت نشان داده شد که تلفیق کمپوست زبالـه شـهری بـا کودهـای شـیمیایی حـاوی فـسفر،                      
افـزایش  ). 2003سومار و همکاران،    (داری در عملکرد ماده خشک دارد        نیتروژن و پتاسیم افزایش معنی    

 مـودالس و    و) 2007(پنـاه و همکـاران        کارایی کمپوست با تلفیق کودهای شیمیایی نیـز توسـط یـزدان           
  . گزارش شده است)2007(مکاران ه

صـورت جداگانـه و یـا غنـی شـده بـا              هدف از این تحقیق بررسی تأثیر کمپوست زباله شهری بـه          
ساله و یا دو ساله این کودها بر عملکرد و اجزاء عملکـرد ذرت               کودهای شیمیایی و تفاوت کاربرد یک     

کـارایی  ور کاهش مصرف و افـزایش       منظ و همچنین یافتن تلفیقی مناسب از کودهای شیمیایی و آلی به          
  .بود کودهای شیمیایی مصرف

  
  ها مواد و روش

عرض جغرافیـایی    (این آزمایش در مزرعه پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری           
 16 ارتفـاع از سـطح دریـا         - دقیقه شرقی  6 درجه و    52طول جغرافیایی    - دقیقه شمالی  33 درجه و    34
میانگین دما و بارندگی در طـول فـصل رشـد گیـاه ذرت در ایـن                 .  اجرا شد  1386 در سال زراعی     )متر

خـصوصیات خـاک منطقـه و       . اسـت  بـوده    متـر   میلـی  9/135گراد و     درجه سانتی  8/26ترتیب   منطقه به 
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طـرح آمـاری مـورد اسـتفاده        .  آورده شـده اسـت     )2جـدول   ( و   )1جـدول   (ترتیب در    کودهای آلی به  
. های کامل تصادفی با دو عامل در سـه تکـرار در نظـر گرفتـه شـد                  وکهای خرد شده در قالب بل      کرت

، کـود شـیمیایی     )کمپوسـت  بـدون مـصرف کـود شـیمیایی و        ( تیمار کودی شامل شاهد      6عامل اصلی   
، کمپوسـت   )هکتـار   کیلـوگرم در   200 و اوره    75میزان    به  هر یک  سولفات پتاسیم، سوپرفسفات تریپل   (

کـود شـیمیایی      درصـد  50صورت جداگانه و یا همراه با        در هکتار به   تن   40 و   20میزان   زباله شهری به  
تیمارهـای کـودی در     ) 1385-1386(و دو ساله    ) 1385(ساله   بود و عامل فرعی نیز تفاوت کاربرد یک       

 مشخص و تیمار کودی در آن اعمال گردید و 1385ترتیب که کرت اصلی در سال   بدیننظر گرفته شد
 به دو قسمت تقسیم و به یک قسمت آن هیچ کودی اعمـال نـشد و در                  های اصلی    کرت 1386در سال   

سـازی زمـین در بهـار انجـام و           عملیات آمـاده  . قسمت دیگر آن مجدداً تیمار سال قبل به کار برده شد          
رقـم  (کـشت ذرت    . های مربوطه در اوایل اردیبهـشت مـاه اعمـال گردیدنـد            تیمارهای کودی در کرت   

 ابعـاد هـر   . کـرت انجـام شـد   36 های به زراعی، مجموعاً در تورالعملمطابق با دس) 704سینگل کراس   
متر   سانتی 70فاصله بین ردیف    تعیین گردید و    ) 1386سال   (3×4و  ) 1385سال  ( متر   3×8کرت اصلی   

شده در مرحلـه دو برگـی بـا فاصـله            صورت هیرم کاری بوده و بذور سبز       کشت به . در نظر گرفته شد   
کاشـت   آبیاری مزرعه به روش بارانی دو هفته بعد از         .ز یکدیگر تنک گردیدند   متر ا   سانتی 18استاندارد  

مبـارزه بـا    . بـار انجـام شـد      بسته به نیاز ذرت و با توجه به شرایط جوی تقریباً به فاصله هر هفته یـک                
 در پایان فصل رشد از سه ردیف کاشت میانی هر کرت .صورت دستی صورت گرفت بههای هرز  علف

مربع برداشت شد و صفاتی همچون عملکـرد          متر 2ای، سطحی به مساحت      ات حاشیه پس از حذف اثر   
دانه، بیوماس کل، شاخص برداشت، وزن هزار دانه، تعداد دانه، تعداد ردیف دانه و تعداد دانه در ردیف 

 تجزیه و تحلیـل و نمودارهـای مربوطـه بـا            SAS افزار دست آمده توسط نرم    ههای ب  داده. تعیین گردید 
  . شدندرسم Excel از صفحه گستراده استف
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  تایجن
نوع کود مصرفی بر عملکرد دانـه از        تأثیر   ،)3جدول   (با استناد به جدول تجزیه واریانس     : عملکرد دانه 
داری را بـر عملکـرد    د، اما مدت مصرف تیمارهای مورد بررسی اختالف معنی نبو دار  معنیلحاظ آماری   
مدت مصرف آن بر عملکرد دانه متفاوت بـوده از           ود مصرفی نسبت به   العمل نوع ک    عکس .دانه نشان داد  

 تن در هکتار همراه با 20دست آمد که از کمپوست زباله شهری  هرو باالترین عملکرد دانه هنگامی ب      این
 درصد کود شیمیایی به مدت دو سال متوالی استفاده شد کـه بـا مـصرف دوسـاله سـایر تیمارهـای                  50

 درصـد کـود شـیمیایی       50 تن در هکتار همراه بـا        20 کمپوست زباله شهری     ساله کودی و مصرف یک   
 کـاربرد دوسـاله کودهـای شـیمیایی اخـتالف           ).4جـدول    (داری از لحاظ آماری نداشـت      تفاوت معنی 

 40 و 20ساله کمپوست زبالـه شـهری    داری با کاربرد دوساله سایر تیمارهای کودی و مصرف یک       معنی
صورت جداگانـه نـشان نـداد کـه           تن در هکتار به    40درصد کود شیمیایی و      50تن در هکتار همراه با      

مدت  تواند عملکردی معادل با کاربرد کودهای شیمیایی به        توان گفت استفاده از تیمارهای نامبرده می       می
داری بـا تیمـار شـاهد نـشان      ساله کودهای شیمیایی تفاوت معنی مصرف یک. دو سال متوالی تولید کند  

مـصرف دو سـال     . )4جـدول    (داری برخوردار بـود    ا سایر تیمارهای کودی از اختالف معنی      نداد ولی ب  
 درصد کود شیمیایی در خاک عملکرد دانـه         50 تن در هکتار همراه با       20متوالی کمپوست زباله شهری     

 درصد نـسبت بـه   6ساله کود شیمیایی و   درصد نسبت به مصرف یک  26 درصد نسبت به شاهد،      28را  
  .)4جدول  (اله کود شیمیایی افزایش دادمصرف دو س

  
  . تجزیه واریانس اثرات مقادیر کود و کاربرد ساالنه کود بر عملکرد و اجزاء عملکرد-3جدول 

  منابع
  تغییر

درجه 
  آزادی

  عملکرد دانه
 تن در(

  )هکتار

بیوماس 
تن (کل 

  )در هکتار

شاخص 
برداشت   

  )درصد(

  وزن
  صد دانه

  )گرم(

تعداد 
  ردیف

نه تعداد دا
  در ردیف

تعداد دانه 
  در بالل

  25/1724  86/18  40/0  009/0  58/1  41/1  03/0  2  تکرار
A(  5  n.s76/2  n.s  89/5  **72/30  n.s79/5  *39/0  62/23(نوع کود   * *86/6277  
  a  10  90/0  14/2  33/2  37/4  11/0  16/5  61/1174خطای 

B(  1  40/8(کاربرد کود  ** 08/15  ** 05/9 n.s 86/0 n.s 24/1 * 25/2  n.s 11/3560 n.s 

B×A  5  72/0 ** 46/3 n.s 78/14 ** 24/7 * 74/0  * 85/23 * 44/7320 * 

  b  12  117/0  002/1  32/2  95/1  231/0  5/6  55/2085خطای 
  ضریب تغییرات

  76/7  21/6  35/3  17/5  14/3  48/5  93/3    )درصد(
  .دار یبرابر با عدم تفاوت معن n.s درصد،  1 و 5دار در سطح  ترتیب معنی به** و*
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  . مقایسه میانگین اثرات متقابل انواع کود و کاربرد ساالنه کود-4جدول 
  )گرم (وزن صد دانه  )درصد (شاخص برداشت  )تن در هکتار (عملکرد دانه

  تیمار
  دوساله  ساله یک  دوساله  ساله یک  دوساله  ساله یک

1T  86/6 ± 30/0 d 86/6 ± 30/0 d 00/44 ± 80/ f 00/44 ± 80/0  f 72/26 ± 20/1 bc 72/26 ± 25/1 bc 

2T 06/7 ± 15/0 d 03/9 ± 13/0 ab 00/45 ± 02/1 a-c 00/50 ± 00/1 a-c 45/24 ± 10/1 c 17/26 ± 17/1 bc 
3T 46/9 ± 14/0 a 56/9 ± 12/0 a 00/46 ± 70/0 ef 00/49 ± 80/1 bc 43/26 ± 15/1 bc 40/27 ± 89/0 b 
4T 58/8 ± 18/0 bc 11/9 ± 13/0 ab 00/51 ± 70/0 ab 00/46 ± 62/0 ef 56/30 ± 98/0 a 06/26 ± 14/1 bc 
5T 25/8 ± 14/0 c 5/9 ± 14/0 a 00/47 ± 15/1 de 50/51 ± 50/0 ab 78/27 ± 99/0 b 22/27 ± 17/1 b 
6T 76/8 ± 15/0 bc 49/9 ± 11/0 a 00/48 ± 00/1 c-e 00/52 ± 90/0 a 98/26 ± 23/1 b 92/26 ± 18/1 bc 

1T : کمپوست بدون مصرف کود شیمیایی و(شاهد یا( ،2:Tشیمیایی  کود )75میزان  به سولفات پتاسیم، سوپرفسفات تریپل 
،  درصـد کـود شـیمیایی      50همراه بـا     هکتار  تن در  20 زباله شهری    مپوستک: 3T ،)هکتار وگرم در ـکیل 200میزان   به و اوره 

4:T5،  درصد کود شیمیایی50همراه با   تن در هکتار40  زباله شهری کمپوستT:هکتار  تن در20  زباله شهریمپوست ک ،
6T: تن در هکتار40  زباله شهریمپوستک   

  
رو  د از ایـن نـدا داری را در تیمارهای مختلف کودی نشان       نوع کود مصرفی اختالف معنی    : یوماس کل ب

صـورت   یا بـه  صورت غنی شده با کودهای شیمیایی و         مصرف دو سال متوالی کمپوست زباله شهری به       
سـاله و یـا دو سـاله کودهـا نیـز موجـب اخـتالف                 کاربرد یـک  . دار نبود  جداگانه از لحاظ آماری معنی    

 مـصرف  همچنـین  )3جدول   (داری در سطح یک درصد در تیمارهای مختلف کودی و شاهد شد            معنی
 ر بهتری برتواند تأثی ساله آن می   دوساله کمپوست زباله شهری و کودهای شیمیایی نسبت به مصرف یک          

 دار عملکـرد دانـه از بـاالترین همبـستگی مثبـت و معنـی           . )5جـدول    ( بیوماس کل داشته باشد    افزایش
)*83/0r= ( با بیوماس کل برخوردار بود)7 جدول.(  

العمل بین نـوع   نشان داد که اثر نوع کود و عکس       ) 3 جدول(جدول تجزیه واریانس    : شاخص برداشت 
ساله و یا دوسـاله تیمارهـای        دار بوده اما مصرف یک     داشت معنی کود و مدت مصرف آن بر شاخص بر       

 40حداکثر شاخص برداشت با مصرف دو سال متوالی از کمپوست زبالـه شـهری          . دار نشد  کودی معنی 
 از جملـه مـصرف      داری با برخی دیگر از تیمارهای کـودی        دست آمد اما اختالف معنی     هتن در هکتار ب   

 50 تن در هکتار همـراه بـا         40ساله کمپوست زباله شهری      ، کاربرد یک  ساله و دوساله کود شیمیایی     یک
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 نـشان    تن در هکتـار    40 تن در هکتار و کمپوست       20درصد کود شیمیایی و مصرف دوساله کمپوست        
 درصدی 15 تن در هکتار موجب افزایش 40میزان  استفاده از کمپوست زباله شهری به   ). 4جدول  (نداد  

 درصـدی   3ساله کود شـیمیایی و        درصدی نسبت به مصرف یک     14د،  شاخص برداشت نسبت به شاه    
در بـین صـفات مـورد بررسـی         . )4جـدول    (نسبت به مصرف دو سال متوالی کود شیمیایی نـشان داد          

جـدول   (داری با شاخص برداشت برخـوردار بـود        از همبستگی مثبت و معنی    ) =37/0r*(عملکرد دانه   
7(.  
  

  .گیری شده در مقادیر و انواع مختلف کود و کاربرد ساالنه کود ازههای میانگین اند  مقایسه-5جدول 

  تیمار
  عملکرد

تن در (
  )هکتار

  بیوماس
تن در (

  )هکتار

شاخص 
 برداشت

  )درصد(

  وزن
  صد دانه

  )گرم(

تعداد 
  ردیف

تعداد دانه 
  در ردیف

تعداد دانه 
  در بالل

  T1 c70/7  b83/17  b00/44  ab01/27  a-c38/14  b33/37  b5/536 کود*

T2 bc05/8  b23/17  a00/50  b31/25  bc08/14  a33/40  ab00/568  
T3 a51/9  a00/20  a2/48  ab91/26  a66/14  a00/42  a33/614  
T4 a-c8/8 ab32/18  a4/49  a31/28  a-c45/14  a66/42  a5/615  
T5 ab11/9  ab58/18  a25/49  ab5/27  ab5/14  a33/42  a00/614  
T6 ab12/9  ab06/18  a00/50  ab95/26  c00/14  a5/41  a67/580  

                کاربرد ساالنه کود
  b19/8  b49/17  a88/47  a84/26  b16/14  a77/40  a22/578 ساله مصرف یک

  a23/9  a94/18  a02/49  a15/27  a53/14  a27/41  a11/598  مصرف دوساله
 درصـد براسـاس آزمـون دانکـن         5داری در سطح      در هر ستون و برای هر تیمار اعداد دارای حروف مشابه تفاوت معنی            : *

 سولفات پتاسـیم، سوپرفـسفات تریپـل   ( شیمیایی کود T:2، )کمپوست بدون مصرف کود شیمیایی و(شاهد یا : 1T .رندندا
 درصـد کـود     50همراه بـا     هکتار  تن در  20 زباله شهری  مپوستک: 3T ،)هکتار کیلوگرم در  200میزان     به  و اوره  75میزان   به

 تن  20  زباله شهری  مپوست ک :5T،   درصد کود شیمیایی   50اه با   همر  تن در هکتار   40  زباله شهری  کمپوست T:4،  شیمیایی
  . تن در هکتار40  زباله شهریمپوستک :6T، هکتار در
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نـوع کـود و مـدت مـصرف آن     ) 3جـدول  (واریـانس   با استناد به نتایج جدول تجزیـه     : وزن صد دانه  
مدت مصرف آن از     ت به العمل نوع کود نسب    د اما عکس  نداداری را بر وزن صد دانه نشان         اختالف معنی 

 40میزان  ساله کمپوست زباله شهری به لحاظ آماری متفاوت بوده و باالترین وزن صد دانه با کاربرد یک
همچنین عملکرد دانه با ضریب     . )4جدول   (دست آمد  ه درصد کود شیمیایی ب    50تن در هکتار همراه با      

  .)7جدول  ( دانه داشتداری با وزن صد  درصد همبستگی مثبت و معنی5 در سطح 36/0
العمل نوع کود در مقابل مدت مـصرف   چنین عکس اثر نوع کود، کاربرد ساالنه کود و هم : تعداد ردیف 

 تـن  20که استفاده از کمپوست زبالـه   طوری  به )3جدول   (دداداری را نشان     آن بر تعداد ردیف اثر معنی     
تولید نمـود   مدت دو سال متوالی باالترین تعداد ردیف را           درصد کود شیمیایی به    50در هکتار همراه با     

ساله و یا دو سـال    کمترین تعداد دانه در ردیف مربوط به تیمار شاهد بود که با مصرف یک.)6جدول  (
داری    تـن در هکتـار تفـاوت معنـی         40متوالی کود شیمیایی و کاربرد دوساله کمپوسـت زبالـه شـهری             

ساله کودها نسبت به مـصرف دو سـال متـوالی از تعـداد ردیـف               مصرف یک  4 بر طبق جدول     .نداشت
، )=46/0r*(، بیومـاس کـل      )=40/0r*(همچنین تعداد ردیف بـا عملکـرد دانـه          . کمتری برخوردار بود  

گیری    و با سایر صفات اندازه     داری را نشان داد    همبستگی مثبت و معنی   ) =58/0r**(تعداد دانه در بالل     
  .)7جدول (نشان نداد داری را  شده همبستگی معنی
 و  نبـود  مـؤثر     ردیـف  مدت مصرف کودهای آلی و شیمیایی بـر تعـداد دانـه در            : تعداد دانه در ردیف   

با در نظر گرفتن نوع کـود مـصرفی و مـدت مـصرف آن                ).3جدول  (داری را نشان نداد      اختالف معنی 
 40ه کمپوست زباله شهری     سال توان چنین اظهار کرد که باالترین تعداد دانه در ردیف با مصرف یک             می

. )6جدول  (داری نیز بین تیمارهای مورد بررسی مشاهده شد    معنی دست آمد و اختالف    هتن در هکتار ب   
 درصدی 27/14باعث افزایش  درصد کود شیمیایی 50همراه با  تن در هکتار    40کمپوست زباله شهری    

 7سـاله کـود شـیمیایی و      یـک   درصدی نسبت به مـصرف     50/12 تعداد دانه در ردیف نسبت به شاهد،      
همچنین تعداد دانه در ردیف باالترین عملکرد       . درصدی نسبت به مصرف دوساله کود شیمیایی گردید       

  ).7جدول (نشان داد ) =92/0r**(را با تعداد دانه در بالل 
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  .)=n 36( ضرایب همبستگی اجزای عملکرد با عملکرد دانه -7جدول 
تعداد   

  ردیف
تعداد دانه 

   ردیفدر
تعداد دانه 
  در بالل

شاخص 
  برداشت

وزن صد 
  دانه

  بیوماس
عملکرد 
  دانه

40/0  عملکرد دانه * 59/0 ** 66/0 ** 37/0 * 36/0 * 83/0 ** 1  
46/0  بیوماس * 42/0 * 54/0 ** 14/0 n.s 27/0 n.s 1    

10/0  وزن صد دانه n.s 32/0 n.s 31/0 n.s 06/0 n.s 1      
-  شاخص برداشت 12/0 n.s 32/0 n.s 22/0 n.s 1        
58/0  تعداد دانه دربالل ** 92/0 ** 1          
25/0  تعداد دانه در ردیف n.s 1            

              1  تعداد ردیف
  .دار برابر با عدم تفاوت معنیn.s درصد ؛ 1 و 5دار در سطح  ترتیب معنی به**و *  
  
،  بـالل نـشان نـداد   داری بر تعداد دانـه در  طول مدت استفاده از تیمارها تأثیر معنی: عداد دانه در بالل ت

صورت جداگانه و یا تلفیق با کودهای آلـی تعـداد             با تغییر در مقادیر کمپوست زباله شهری به        همچنین
مقایسه بین خـاک شـاهد و       ). 3جدول  (داری را نشان داد      دانه در بالل نیز از لحاظ آماری تفاوت معنی        

صورت جداگانه و با در نظـر        یا به های حاوی کمپوست زباله شهری همراه با کودهای شیمیایی و            خاک
. باشـد  دار تعداد دانه در بالل نسبت به شـاهد مـی           گرفتن مدت مصرف آن بیانگر افزایش مثبت و معنی        

داری را   العمل نوع کود مصرفی و مدت مصرف آن نیز بر تعداد دانه در بالل تأثیر معنـی                 همچنین عکس 
 تـن در  40ساله کمپوسـت زبالـه شـهری     ل با مصرف یکرو باالترین تعداد دانه در بال     از این ،  دانشان د 

 و کمترین تعداد دانه در بالل مربوط به تیمار شاهد دست آمد ه درصد کود شیمیایی ب   50هکتار همراه با    
، تعداد دانه در بالل از همبستگی مثبت و )7جدول  (با توجه به نتایج جدول همبستگی  ). 6جدول  (بود  
  .سی به جز شاخص برداشت و وزن صد دانه برخوردار بودداری با صفات مورد برر معنی

  
  بحث

صورت غنـی شـده بـا کودهـای          دست آمده استفاده از کمپوست زباله شهری به        هبا توجه به نتایج ب    
 اثرات مثبتی بر شاخص برداشت، تعداد ردیف، تعداد دانـه در ردیـف و تعـداد                 ،شیمیایی و یا جداگانه   

سال متوالی کمپوست زباله شـهری       ساله و یا دو    مقایسه بین کاربرد یک   همچنین با   . دانه در بالل داشت   
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صورت غنی شده با کودهای شیمیایی و یا جداگانه، کاربرد دو سال متوالی آن توانست بر تعداد دانـه                   به
ـ               دلیـل افـزایش    هدر ردیف، تعداد دانه در بالل، شاخص برداشت و عملکرد دانه مؤثر باشد که احتماالً ب

 و فراهم نمودن مقـادیر مناسـب عناصـر غـذایی در خـاک و از طرفـی دیگـر بهبـود ظرفیـت                   ماده آلی 
  ).2006الماسیان و همکاران، (نگهداری آب و بهتر شدن خصوصیات فیزیکی خاک است 

استفاده از کودهای آلی در کشت ذرت توانسته است نقش مثبتی را در افزایش عملکرد آن به همراه         
سـاله   سـاله و یـا دو      گزارش کردند که کاربرد یـک     ) 2004( اقبال و همکاران     نهدر این زمی  . داشته باشد 

تواند باعث افزایش عملکرد دانه ذرت نسبت به شاهد گردد که دلیل آن را               کمپوست و یا کود دامی می     
که مصرف کودهای   چنین گزارش شده است        هم .بهبود وضعیت عناصر غذایی و اسیدیته خاک دانستند       

توانند باعث افزایش عملکرد محـصوالت کـشاورزی شـوند ولـی ایـن               ی به تنهایی می   آلی در کشاورز  
توان با مصرف توأم کودهای شیمیایی و آلـی بـه عملکردهـای بـاالتر                مقدار قابل توجه نبوده، لذا می      به

 بـه کـاربرد کمپوسـت        دانـه  در یونجه نیز پاسخ عملکرد    ). 2007،  پناه و همکاران   یزدان(دست پیدا کرد    
 که دلیل   یافته شهری در اولین مرحله برداشت کم بوده و سپس در مراحل بعدی عملکرد افزایش                زبال

ویـژه   آن را معدنی شدن کمپوست زباله شهری در طی زمان دانستند که بستگی به شـرایط محیطـی بـه                   
  ).2008امبارکی و همکاران، (دمای خاک دارد 

رت جداگانه و یا تلفیق با کودهای شـیمیایی         صو دار بین کمپوست زباله شهری به      عدم تفاوت معنی  
، باشد نقش مثبت کمپوست زباله شهری برای تأمین عناصر غذایی مورد نیاز گیاه ذرت                گویای تواند می

توانـد کلیـه     گزارش نمودند که کمپوست زبالـه شـهری مـی         ) 2007( مودالس و همکاران     در این رابطه  
  .ین کندعناصر غذایی پرمصرف را برای رشد گیاهان تأم

 بهبود ماده آلـی     دلیل  توان به    می  استفاده از کمپوست زباله شهری     افزایش عملکرد دانه را در رابطه با      
همچنین حفظ  . دانست پتاسیم و افزایش اسیدیته خاک       ،خاک، افزایش قابلیت استفاده از نیتروژن، فسفر      

از طـرف   ). 2005همکـاران،   سـومار و     ؛2000آگلیدس و همکـاران   ( نیز مؤثر است     ها داری خاکدانه یپا
ا کاربرد کمپوست زباله شهری ماده خشک کل میکروبـی خـاک افـزایش              دیگر گزارش شده است که ب     

غنی بودن کمپوست زباله شهری از ماده خشک کل میکروبی و یا وجود سوبـسترای               را    آن  دلیل و هیافت
اثـرات  در نهایـت    که  ) 2000،   و همکاران  یلگرسیگ (بر شمردند حاوی کربن در کمپوست زباله شهری       

  .)2008سینگ و همکاران،  (داردهمراه  مثبتی در افزایش عملکرد به
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دار عملکرد دانه در تیمارهای مصرف تلفیقی کمپوست زباله شـهری             با توجه به عدم اختالف معنی     
توان نتیجه گرفت با کاربرد کمپوست زبالـه شـهری، ضـمن دسـتیابی بـه عملکـرد                    و کود شیمیایی، می   

اثـرات مثبـت    . هـای کـشاورزی کـاهش داد        های شیمیایی را در سیـستم       ب در ذرت، مصرف نهاده    مناس
گزارش شد  ) 2006(توسط الماسیان و همکاران     در گندم   کمپوست زباله شهری بر تعداد دانه در سنبله         

که مقایسه بین خاک شاهد و خاک حاوی کمپوست در خصوص تعداد دانـه در سـنبله بیـانگر                  طوری به
  . درصد در خاک حاوی کمپوست بود8/19داری معادل  ش معنیافزای

  
  گیری نتیجه

صورت غنی شده و یا جداگانه با کودهای شیمیایی نـسبت             کاربرد دوساله کمپوست زباله شهری به     
نقش . دار آن گردد    تواند باعث افزایش معنی     ساله آن بر عملکرد دانه ذرت مؤثر بوده و می          به کاربرد یک  

تـوان بـا در نظـر         باله شهری در رابطه با تأمین عناصر پرمصرف مورد نیاز ذرت را می            مثبت کمپوست ز  
صورت غنی شده با کودهای       گرفتن عدم تفاوت معنی دار بین عملکرد دانه در کمپوست زباله شهری به            

باالترین عملکرد دانه با مصرف دو سال متوالی از کمپوسـت زبالـه             . شیمیایی و یا جداگانه توجیه نمود     
داری بـین ایـن        و تفـاوت معنـی     دست آمد  ه درصد کود شیمیایی ب    50 تن در هکتار همراه با       20شهری  

توان چنـین اظهـار کـرد کـه بـا             در نهایت می  . تیمار و مقادیر باالتر کمپوست زباله شهری مشاهده نشد        
ات توان ضمن افزایش عملکـرد دانـه ذرت سـایر صـف             کاربرد مقادیر مناسب کمپوست زباله شهری می      

هـای    تـوان آلـودگی     از طرف دیگر با کاربرد کمپوست زباله شـهری مـی          . زراعی آن را نیز بهبود بخشید     
  .باشد، کاهش داد های طبیعی می دلیل تجمع این مواد در محیط زیست محیطی را که به
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Abstract 1 

In order to study the influence of municipal waste compost and chemical 
fertilizer on yield and yield components in maize (Zea mays L.) an experiment was 
conducted at research farm of Sari Agricultural Sciences and Natural Resources 
University during 2007. The experiment was arranged in split plots based on 
complete randomized block design with two factors and three replications. Main 
plot included 6 fertilizer treatments (consisting of 20 and 40 Mg.ha-1 of municipal 
waste compost individually and enriched with 50% chemical fertilizer, chemical 
fertilizers and control). Sub plots were considered as one year or two year 
application of that fertilizer. Results showed that different rates of organic and 
chemical fertilizers had significant effect on yield parameters such as harvest 
index, row number, grain number per row and grain number per ear. Meanwhile, 
one year and two year application of these fertilizers caused significant differences 
on grain yield, total biomass and grain number per row. Interaction effects of two 
factors also were significant except for total biomass. According to results, the 
highest grain yield was belonged to two year application of 20 Mg.ha-1 municipal 
waste compost enriched with 50% chemical fertilizers but not significant with two 
year application of all fertilizer treatments and one year application of 20 Mg.ha-1 
municipal waste compost enriched with 50% chemical. Among traits, total biomass 
had higher correlation with grain yield. Generally, it seems that using of municipal 
waste compost could improve maize performance in addition to reduction of 
environmental pollution. 
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