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  مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی
  91م، شماره دوم، تابستان جلد پنج

35-19  
http://ejcp.gau.ac.ir    

  

   وصورت جداگانه بهکمپوست ساله ورمی به کاربرد چندواکنش گیاه برنج
  غنی شده با کودهاي شیمیایی مختلف

  

  3اله پیردشتیهمت* و 2، محمدعلی بهمنیار1مجید موسوي

  ک یپژوهشکده ژنت ،نباتاتگروه زراعت و اصالحار یدانش3، یار گروه خاکشناسیدانش2ارشد، ی کارشناسيدانشجو1
 ي ساریعی و منابع طبيانشگاه علوم کشاورز طبرستان، دي کشاورزيفناورستیو ز

            17/6/90:  ؛ تاریخ پذیرش1/5/89: تاریخ دریافت
  1چکیده

این . باشندنیاز گیاهان میاي مورد منبع انکارناپذیر عناصر تغذیهکمپوستورمیکودهاي آلی مانند 
هاي کامل هاي خرد شده در قالب طرح بلوكصورت کرت به1387 در سال زراعی ياپژوهش مزرعه

 تن در 40 و 20در شش سطح کودي ) کمپوستورمی(ی عامل اصل.  تکرار اجرا گردید3تصادفی در 
 کیلوگرم 100براساس نتایج آزمون خاك شامل ( کود شیمیایی، کود شیمیایی 2/1+  تن 40 و 20هکتار، 

و )  کیلوگرم سولفات پتاسیم در هکتار100تریپل در هکتار و  کیلوگرم سوپرفسفات150اوره در هکتار، 
نتایج نشان . در نظر گرفته شد)  سال3 و 2، 1(هاي کوددهی  فرعی دورهعامل. شاهد به خاك اضافه گردید

داري رشد و عملکرد برنج طور معنیهاي کوددهی بهکمپوست و همچنین عامل سالداد که استفاده از ورمی
 درصد کود 50کمپوست غنی شده با  تن ورمی40بهترین سطح کودي تیمار . دهندتأثیر قرار میرا تحت
، تعداد پنجه، ارتفاع، تعداد کل ) تن در هکتار43/12(توده ترین زیست تعیین گردید چرا که بیششیمیایی

و همچنین ) مربع گرم در متر1/681(و عملکرد )  درصد41/41(، شاخص برداشت )3/124(دانه در خوشه 
 تن 40یمار در ضمن، ت. در این تیمار اتفاق افتاد)  درصد52/15(ترین درصد دانه پوك در خوشه کم

طور منظم هاي کوددهی بهبا افزایش سال).  درصد08/94(کمپوست داراي باالترین درصد باروري بود ورمی
دار بستگی مثبت و معنیترین ضریب همعالوه، بیشبه. مقادیر صفات مورد مطالعه نیز افزایش پیدا کرد

)**91/0= +r (بین عملکرد شلتوك و شاخص برداشت مشاهده شد.  
  

  هاي کوددهیکمپوست، کود شیمیایی، برنج، عملکرد، دوره ورمی:هاي کلیدياژهو

                                                
 h.pirdashti@sanru.ac.ir :مسئول مکاتبه*
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  مقدمه
کشی و ظرفیت یافته با تخلخل، تهویه، زهمقدار زیادي شبیه پیت تکامل ها بهکمپوستورمی

ریز هاي خاکی و  فعل و انفعاالت میان کرموسیله آب و فعالیت میکروبی باال هستند که بهيدارنگه
کمپوست شامل ورمی ).1988ادوارد و باروز، (شوند تشکیل می در یک فرآیند غیرگرمازادات موجو
اي قابل استفاده براي گیاه مانند نیترات، فسفات، کلسیم قابل تبادل و پتاسیم  عناصر تغذیهتربیش

  ).1998؛ ادواردز، 1996ارازاکو و همکاران، (محلول است 
کمپوست نشان ی کمپوست و ورمییایمیات شی مطالعه خصوصدر) 1997(نگوئز و همکاران یدوم

 يبرتر. تر از کمپوست بودشی بيداریطور معنکمپوست بهی در ورمییدادند که غلظت عناصر غذا
 رشد بیان شده است يهاها و هورمونمی در وجود آنزی معموليهاکمپوست نسبت به کمپوستیورم

) 2002(و عطیه و همکاران ) 1999(ماسکولو و همکاران ). 1988 ،؛ توماتی و همکاران2002، یگیر(
هاي رشد گیاه و دیگر مواد کننده تنظیمها شاملکمپوستنیز در مطالعات خود نشان دادند که ورمی

توان به باشند که در این مورد می که در رشد گیاه مؤثر هستند، میریز موجوداتتولید شده توسط 
 مختلف همگی بیانگر اهمیت کودهاي آلی مانند هايپژوهش نتایج. ها اشاره کردهومات
نزالز، ؛ تژادا و گو2009موسوي و همکاران، (باشد کمپوست بر بهبود رشد و عملکرد گیاهان میورمی
 اي جذبگزارش دادند که محتواي کلروفیل با مقدار عناصر تغذیه) 1981(فولت و همکاران ). 2006

محتواي ) شیمیایی(و غیرآلی ) کمپوستورمی(کودهاي آلی . ط داردشده توسط گیاه از خاك ارتبا
آوري این عناصر براي گیاه دهد که در نتیجه آن، میزان فراهمیاي خاك را افزایش معناصر تغذیه

دار بودن اثر متقابل این عامل با هاي کوددهی و همچنین معنیتأثیر مثبت تعداد سال. یابدافزایش می
موسوي و (اي دیگر اثبات گردید  ارتفاع و محتواي کلروفیل برنج نیز در مطالعهکمپوست برورمی

نیز تأثیر باالي کمپوست غنی شده با کود شیمیایی بر افزایش ) 2006(تژادا و گونزالز ). 2009همکاران، 
  .محتواي کلروفیل برنج در مقایسه با تیمار بدون کود را در مطالعه خود اثبات کردند

کمپوست باعث افزایش رشد گل  طی مطالعات خود بیان کردند که ورمی)2002(اران عطیه و همک
 Capsicum(داري تولید میوه و گل فلفل طور معنیشده و به) Calendula officinalis(همیشه بهار 

annuum (درصد 34هاي انگور را کمپوست عملکرد باغهمچنین مصرف ورمی. دهدرا افزایش می 
  ). 2002لیندساي و متزگر، (ست افزایش داده ا

کمپوست  ورمیمانند که استفاده از کودهاي آلی دهدمی نشان گرانپژوهشنتایج مطالعات برخی 
ات را به بصورت غنی شده با کود شیمیایی در مقایسه با مصرف جداگانه، رشد و عملکرد برنج و حبوبه
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خاطر تأثیر که این به) 1989؛ مادام و واسودوان، 2006تژادا و گونزالز، (دهد تري افزایش میمقدار بیش
 کودهاي شیمیایی مصرفی در کاهش زمان الزم براي تجزیه مواد آلی موجود در کود و در نتیجه فراهم

ن، هدف از این یبنابرا). 2006تژادا و گونزالز، (باشد اي براي گیاه تحت کشت میشدن عناصر تغذیه
کمپوست با کودهاي شیمیایی مختلف طی سه دوره نه و تلفیقی ورمی مطالعه تأثیر مصرف جداگاپژوهش

  .باشد عملکرد برنج رقم طارم میيل، عملکرد و اجزای کلروفيمصرف بر محتو
  

  هامواد و روش
 در مزرعه پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی 1387این آزمایش در سال زراعی 

   دقیقه شرقی و عرض 13 درجه و 53ات جغرافیایی طول این منطقه به مختص. ساري اجرا گردید
صورت طرح آماري به.  متر از سطح دریا قرار دارد16 دقیقه شمالی و با میانگین ارتفاع 42 درجه و 36

  در ) کود(عامل اصلی .  تکرار اجرا گردید3هاي کامل تصادفی در هاي خرد شده در قالب بلوكکرت
 درصد کود 50+کمپوست در هکتار  تن ورمی40 و 20ت در هکتار، کمپوس تن ورمی40 و 20 سطح 6

 کیلوگرم 150،  کیلوگرم اوره100آزمون خاك شامل که براساس نتیجه (شیمیایی، کود شیمیایی 
به خاك ) بدون کود(و تیمار شاهد )  کیلوگرم سولفات پتاسیم در هکتار100تریپل و سوپرفسفات
مام کود فسفر و نصف کود پتاس قبل از کاشت مصرف و نصف یک سوم کود اوره، ت. اضافه گردید

 مانده کود اوره در مرحله ساقهزنی و یک سوم باقیکود پتاس و یک سوم کود اوره در مرحله پنجه
، 1T، نیز در سه تیمار زمانی )هاي کوددهیسال(عامل فرعی . صورت کود سرك مصرف شدرفتن به

2T 3 وT) کرت به 18 با تهیه 85از سال زراعی . در نظر گرفته شد) مصرف سال 3 و 2، 1ترتیب به 
 3/2 در 86در سال . ها، این مطالعه آغاز گردید متر و افزایش تیمارهاي کودي به آن3×12ابعاد 
، تیمارهاي کودي به خاك ) متر3×4 (هاي اولیه کرت3/1 در 87و در سال )  متر3×8(هاي اولیه کرت

قبل از اجراي طرح از خاك مزرعه . مورد کشت برنج قرار گرفت) 1387(وم اضافه گردید و در سال س
منظور تعیین برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی کمپوست مورد استفاده بهو همچنین ورمی

ماه با شخم زدن زمین و عملیات زراعی در اواخر فروردین). 1جدول (برداري انجام گرفت نمونه
سازي زمین اصلی و تقسیم پس از آماده. عمل آمدهاي الزم به شد و مراقبتسازي خزانه برنج شروعآماده

هاي مجاور به  متر، براي جلوگیري از انتقال عناصر و مواد آلی از کرت4 در 3هاي با ابعاد آن به کرت
کمپوست و توزیع ورمی. متر با پالستیک پوشانده شد سانتی40ها، اطراف هر کرت به عمق دیگر کرت

   نشاءکاري با فاصله ها و انتقال نشاها به زمین اصلی ونظر در کرتهاي شیمیایی با مقادیر موردکود
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صفات مورد مطالعه در این پژوهش شامل وزن خشک . ماه انجام گرفتمتر در اوایل خرداد سانتی25
ود یک هفته که حد(ها کل اندام هوایی، تعداد پنجه، ارتفاع، محتواي کلروفیل برگ پرچم و سایر برگ

گیري شد، وزن هزاردانه و عملکرد شلتوك پس  اندازه1 اسپاددهی با استفاده از دستگاهبعد از مرحله گل
قبل از برداشت . مربع از وسط هر کرت تعیین گردید متر1از رسیدگی برنج، با حذف حاشیه با برداشت 

طور تصادفی انتخاب تعداد کل دانه و دانه  خوشه به10ز هر تیمار محصول در مرحله رسیدگی کامل ا
در توده ضربشاخص برداشت از تقسیم عملکرد اقتصادي بر زیست. گیري شدپوك در خوشه اندازه

درصد باروري خوشه نیز حاصل تقسیم تعداد دانه پر در خوشه بر تعداد کل دانه در . دست آمد به100
 و SASافزارهاي  از نرمدست آمدههاي به آماري دادهبراي تجزیه و تحلیل.  بود100در خوشه ضرب 

MSTATCدار  و مقایسه میانگین با روش حداقل اختالف معنی)LSD ( درصد 5در سطح احتمال 
   .استفاده گردید

  
  ).متر سانتی0-30عمق (کمپوست استفاده شده شیمیایی خاك و ورمی -فیزیکی  برخی خواص -1 جدول

  واحد  کمپوستورمی  اكخ  
  -  -  سیلتی رسی  بافت خاك

  درصد  OC(  6/1  63/9(کربن آلی 
  درصد  N(  16/0  94/1(نیتروژن 
  -  pH(  63/7  05/8(اسیدیته 

  زیمنس بر متردسی  EC(  84/1  06/2(هدایت الکتریکی 
  گرم بر کیلوگرممیلی  P(  78/8  5600(فسفر قابل جذب 
  گرم بر کیلوگرممیلی  K(  74/209  2170(پتاسیم قابل جذب 

  
  نتایج و بحث

هاي مختلف گر تأثیر تیمارهاي کودي و همچنین دورهدست آمده از تجزیه واریانس بیاننتایج به
تیمارهاي کودي تأثیر ). 2جدول (باشد کمپوست بر صفات رشد و عملکرد برنج میمصرف ورمی

هاي کوددهی در همه عامل تعداد سال. دار شدیداري بر وزن هزاردانه نداشت اما در بقیه موارد معنمعنی
هاي اثر متقابل کود در دوره). 2جدول (دار بود صفات مورد مطالعه به غیر از درصد باروري خوشه، معنی

توده، کلروفیل برگ پرچم، وزن هزاردانه، درصد دانه پوك در خوشه، مختلف مصرف نیز در مورد زیست
دار نشدن کلروفیل برگ پرچم و علت معنی). 2جدول (دار نبود یدرصد باروري و شاخص برداشت معن

                                                
1 - SPAD (502, Minolta, Japan) 
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عنوان آخرین برگ ظاهر توان این گونه توضیح داد که برگ پرچم بهها را میدار شدن سایر برگمعنی
زودتر زرد شده و ) هاسایر برگ(تر هاي مسنشده در برنج محسوب شده و بنابراین در فرایند پیري، برگ

در ) 2006(نقوي . تري در این صفت داشته باشندتوانند تأثیر بیشاي مییل عوامل تغذیههمین دلبه
داري بر اثر معنی) کمپوست و لجن فاضالبکمپوست، ورمی(آزمایشی مشابه بیان کرد که عامل کودي 

اع اثر  بر تعداد دانه پوك در خوشه، وزن هزاردانه، عملکرد و ارتفیتعداد کل دانه در خوشه نداشت، ول
تأثیر داري تحتطور معنینیز نشان دادند که عملکرد برنج به) 2006(تژادا و گونزالز . داري نشان دادمعنی

کمپوست بر نیز با مطالعه تأثیر ورمی) 2009(موسوي و همکاران . گیردتیمار کودي کمپوست قرار می
هاي مختلف مصرف ابل کود در سالدهی، نشان دادند که اثر متقبرخی صفات زراعی برنج در مرحله گل

باال بودن محتواي رسد یبه نظر م. تأثیر قرار داد داري ارتفاع و محتواي کلروفیل را تحتطور معنیبه
شود محتواي یموجب م) 1998؛ ادواردز، 1996ارازاکو و همکاران، (کمپوست اي ورمیعناصر تغذیه

هاي مصرف و اثر متقابل تیمارهاي کودي، دوره). 1981ن، فولت و همکارا(ابد یش یز افزایاه نیکلروفیل گ
). 2جدول (تأثیر قرار دادند داري تحتطور معنیهاي مصرف، عملکرد برنج را نیز بهکود در سال

دار عملکرد نیز در مطالعات خود به افزایش معنی) 2002(، عطیه و همکاران )2002(لیندساي و متزگر 
اند که این به محتواي باالي کمپوست اشاره داشتهك تحت تیمار با ورمیگیاهان کشت داده شده در خا

بهبود تهویه و (کمپوست و همچنین بهبود خصوصیات خاك از نظر فیزیکی اي ورمیعناصر تغذیه
کمپوست  در نتیجه کاربرد ورمیزیستیو ) ايکربن آلی و عناصر تغذیه(، شیمیایی )داشت آبظرفیت نگه
 و توماتی و 1991 زن، -وي و فو؛ شی1998ادواردز، ؛ 1996رازاکو و همکاران، ا(شود مربوط می
  ).1988همکاران، 

نشان داد ) 3جدول (ختلف مصرف هاي مجدول مقایسه میانگین اثرات ساده تیمارهاي کودي و دوره
افتاد توده اتفاق ترین زیستکمپوست غنی شده با کود شیمیایی بیش تن ورمی40در تیمار کودي که 

گران برخی پژوهش. داري داشتکه با سایر تیمارهاي کودي اختالف معنی)  تن در هکتار43/12(
داري روي وزن خشک ذرت، ماش و گزارش دادند که کاربرد سطوح مختلف کمپوست اثر معنی

پوست نیز بیان کردند که کم) 1998(کالوم و همکاران مک). 2000پرینسیو و همکارن، (گردان دارد آفتاب
ترین محتواي بیش. موجب افزایش ماده خشک تولیدي در مقایسه با تیمار بدون کمپوست شده است

 20کمپوست ساده و غنی شده و  تن ورمی40گیري شده برگ پرچم به تیمارهاي کودي کلروفیل اندازه
 درصد 18دار با سایر تیمارها داراي حدود تن غنی شده اختصاص داشت که ضمن داشتن اختالف معنی

دست آمد ترین درصد دانه پوك در خوشه در تیمار شاهد بهبیش. افزایش نسبت به تیمار بدون کود بود
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ترین درصد کمپوست غنی شده با کود شیمیایی کم تن ورمی40 در تیمار کهضمن این)  درصد65/24(
جدول (داري بود ف معنیکه تنها با تیمار شاهد داراي اختال)  درصد52/15(گیري شد دانه پوك اندازه

عوامل . گیرداي قرار میتأثیر عوامل مختلف از جمله عوامل تغذیههاي پر و پوك تحتتعداد دانه). 3
یل افزایش پوکی دانه است محیطی از جمله کمبود مواد فتوسنتزي ناشی از عدم تغذیه مناسب یکی از دال

ز ین) 2007 (یمرمتيو نقو) 2007(همکاران  و يمسارپشتیج مطالعات کاظمینتا). 1993کربالئی، (
  .ک استیتر تحت کنترل ژنتشی قرار گرفته و بیطیر عوامل محیتأثتر تحتنشان داد که وزن هزاردانه کم

 درصد نداشتند، 5داري بر وزن هزاردانه در سطح در این پژوهش اگرچه تیمارهاي کودي تأثیر معنی
ترین بیش). 3جدول (دست آمد کمپوست در هکتار بهن ورمی ت20ترین وزن هزاردانه در تیمار بیش

دست  کود شیمیایی به2/1 +  تن40در تیمار کودي )  درصد41/41(گیري شده شاخص برداشت اندازه
جا که از آن. دست آمده در تیمار شاهد بود درصد افزایش نسبت به مقدار به5/37آمد که داراي حدود 

ها است، بنابراین باید سعی شود شاخص صیص مواد فتوسنتزي به دانهدهنده تخشاخص برداشت نشان
تر را تر الزاماً عملکرد بیشچه شاخص برداشت بزرگزراعی افزایش داد، گربرداشت را با عملیات به

  ). 1999کشاورزي، (باشد یابی به شاخص برداشت شرط الزم و مطلوب میکند ولی دستتضمین نمی
دست آمد که تنها با تیمار کمپوست در هکتار به تن ورمی40ري خوشه با کاربرد باالترین درصد بارو

که این نتیجه )  درصد افزایش نسبت به تیمار شاهد95/5با حدود (داري بود شاهد داراي تفاوت معنی
اي قابل استفاده گیاه و دلیل محتواي باالي عناصر تغذیهکمپوست بهدهنده تأثیر مثبت ورمینشان

؛ 2002؛ مسیکاندارو و همکاران، 1998؛ ادواردز، 1996ارازاکو و همکاران، (باشد  رشد میيهاکنندهمیتنظ
واسطه محدودیت در فرایندهاي کمبود مواد فتوسنتزي به) 1998(ایگلی  ).2002عطیه و همکاران، 

هاي مصرف اد دورهبا افزایش تعد. دانستها میفتوسنتزي را یکی از عوامل اصلی در کاهش باروري دانه
که، طوريبه. داري افزایش یافتطور معنیگیري شده فوق به سال میزان صفات اندازه3 سال به 1کود از 

  . درصد افزایش یافت3/29 و 81/8ترتیب، هاي کوددهی بهتعداد کل دانه در خوشه با افزایش سال
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 45/14 سال کوددهی داراي حدود 1 سال کاربرد کود در مقایسه با تیمار 3زن هزاردانه در تیمار و
هاي کوددهی تأثیر دورهاز میان صفات مورد مطالعه تنها درصد باروري خوشه تحت. درصد افزایش بود

رصد افزایش  د4/9 و 7/5ترتیب هاي کوددهی بهاما شاخص برداشت با افزایش تعداد سال. قرار نگرفت
 سال 1 سال اعمال تیمارهاي کودي در مقایسه با 2گیري شده در توده اندازهزیست). 3جدول (یافت 

.  درصد افزایش نشان داد52/6 سال کوددهی 2 سال کوددهی در مقایسه با 3و در ) 45/2(کوددهی 
 سال 1 در مقایسه با  سال کاربرد متوالی تیمارهاي کودي3 و 2محتواي کلروفیل برگ پرچم نیز در طی 

 3 سال به 1هاي کوددهی از با افزایش سال.  درصد افزایش نشان داد15/17 و 24/5ترتیب کوددهی به
  ).3جدول ( درصد افزایش یافت 8/7 و 6/22ترتیب سال درصد دانه پوك در خوشه نیز به

 مربوط به صفاتی هاي مختلف کوددهی نمودارهاي ستونیبراي مطالعه اثرات متقابل کود در دوره
ها، تعداد کل تعداد پنجه، ارتفاع، محتواي کلروفیل سایر برگ(دار شد ها معنیکه این اثر متقابل در آن

  .شودها پرداخته میترسیم گردید که در زیر به آن) دانه در خوشه و عملکرد برنج
  

  .صفات مورد مطالعههاي مصرف بر  مقایسه میانگین اثرات ساده تیمارهاي کودي و دوره-3جدول 

  تیمار
  تودهزیست

  )تن در هکتار(
کلروفیل 
  برگ پرچم

درصد دانه 
پوك در 
  خوشه

وزن 
  دانههزار

  )گرم(

درصد 
  باروري

  )درصد(

شاخص 
  برداشت

  )درصد(
              کمپوستورمی

 c79/10  b12/31  b58/15  a55/23  ab68/93 c98/31  تن در هکتار20

 b74/11  a95/34  b15/18  b04/21  a08/94 b75/36  تن در هکتار40

 c20/11  a60/33  b84/16  b53/21  ab99/92 ab28/38   کود شیمیایی2/1+ تن 20

 a43/12  a07/34  b52/15  ab49/22  bc22/92 a41/41   کود شیمیایی2/1+ تن 40

  d20/10  b65/30  b23/17  b24/21  c20/91 b36/34 کود شیمیایی
 d89/9  b85/28  a65/24  b63/20  d80/88 c11/30 شاهد

              سال مصرف
 b63/10  c97/29  a21/15  c28/20  a15/92  b64/35  سال مصرف1

 b89/10  b54/31  b65/18  b75/21  a28/92 b68/37  سال مصرف متوالی2

 a60/11  a11/35  a12/20  a21/23  a05/92 a25/41  سال مصرف متوالی3
  ).LSDاساس آزمون بر(هاست دار بین میانگینیود اختالف معندهنده نبدر هر ستون حروف مشابه نشان *
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که براي مثال، در تیمار طوري بهد پنجه برنج روند صعودي نشان داد، تعداهاي کوددهیبا افزایش سال
 3 به 1هاي کوددهی از گیري شد، با افزایش سال کود شیمیایی که باالترین تعداد پنجه اندازه2/1 +  تن20

سطوح مختلف کودي در تیمار ). 1شکل ( درصد افزایش نشان داد 44 و 7/14ب، ترتیسال تعداد پنجه به
 2در تیمار ). 1شکل (دیگر نداشتند داري با هم سال کوددهی، از نظر تأثیر بر تعداد پنجه، اختالف معنی1

ار  درصد افزایش نسبت به تیم68با حدود ) 33/40(گیري شده سال کوددهی، باالترین تعداد پنجه اندازه
 درصد کود شیمیایی اختصاص داشت که تنها با تیمار شاهد داراي 50 تن غنی شده با 40شاهد، به تیمار 

 40و ) 33/52( تن 20 سال کوددهی نیز در تیمارهاي 3ترین تعداد پنجه در بیش. داري بوداختالف معنی
نیز در مطالعات ) 2009(موسوي و همکاران ). 1شکل (غنی شده با کود شیمیایی اتفاق افتاد ) 51(تن 

کمپوست بر هاي مصرف ورمیکمپوست و تعداد سالبر تأثیر مثبت ورمیخود به نتایج مشابهی مبنی 
  .اندافزایش تعداد پنجه در برنج اشاره داشته

  

  
  

  .هاي مصرف بر تعداد پنجه تأثیر متقابل کود در سال-1شکل 
  

 شیمیایی کود 2/1 + کمپوستورمی تن 20:  3 هکتار، در کمپوستورمی تن 40: 2 هکتار، در کمپوستورمی تن 20: 1
  .شاهد: 6 و شیمیایی دکو: 5 هکتار، در شیمیایی کود 2/1 + کمپوستورمی تن 40: 4 هکتار، در

در سطح ) LSD(دار یاساس آزمون حداقل تفاوت معن بريداریا حروف مشابه تفاوت معنی حرف ي دارايهامیانگین
  .ندارند درصد 5احتمال 

 تیمارهاي کودي

جه
د پن

عدا
ت

 

1385
1386+1385  

1385 تا 1387  
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. طور منظمی افزایش یافتها نیز بههاي مصرف کود، محتواي کلروفیل در سایر برگبا افزایش سال
ها، مشاهده ي بین تیمارهاي کودي از نظر محتواي کلروفیل در سایر برگداردر سال اول اختالف معنی

 کود 2/1 +  تن20ترین محتواي کلروفیل در سال دوم، به تیمارهاي اگرچه بیش). 2شکل (نشد 
داري با  اختالف معنیحال، بدوناختصاص داشت اما با این) 4/34(و کود شیمیایی ) 5/34(شیمیایی 

 2/1 + تن20گیري شده در سال سوم به تیمارهاي االترین محتواي کلروفیل اندازهب. سایر تیمارها بود
 درصد افزایش 32اختصاص داشت که با حدود ) 9/37( تن در هکتار 40و ) 3/39(کود شیمیایی 

نیز ) 2006(تژادا و گونزالز ). 2شکل (داري با این تیمار بود نسبت به تیمار شاهد، داراي اختالف معنی
 از برداشت پنبه بر خصوصیات دست آمدهأثیر کمپوست ناشی از ضایعات بهلعه خود روي تدر مطا
تري در تیمارهاي کمپوست غنی شده با کود  خاك و عملکرد برنج، محتواي کلروفیل بیشزیستی

) کمپوستورمی(کودهاي آلی . گیري کردندشیمیایی در مقایسه با تیمارهاي بدون کود شیمیایی اندازه
  اي خاك را افزایش داده که در نتیجه آن میزان مصرفی محتواي عناصر تغذیه) شیمیایی(آلی و غیر

  
  

  .هاهاي مصرف بر محتواي کلروفیل سایر برگ تأثیر متقابل کود در سال-2شکل 
  

 شیمیایی کود 2/1 + کمپوستورمی تن 20: 3 هکتار، در کمپوستورمی تن 40: 2 هکتار، در کمپوستورمی تن 20: 1
  .شاهد: 6 و شیمیایی کود: 5 هکتار، در شیمیایی کود 2/1 + کمپوستورمی تن 40: 4 هکتار، در

در سطح ) LSD(دار ی تفاوت معناساس آزمون حداقل بريداریا حروف مشابه تفاوت معنی حرف ي دارايهامیانگین
  .ندارند درصد 5احتمال 

  

 تیمارهاي کودي

1385
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گیري یابد که باعث افزایش محتواي کلروفیل اندازهآوري این عناصر براي گیاه افزایش میفراهم
  ).2007 نقوي، ؛1981فولت و همکاران، (شود شده می

داري طور معنیز بههاي کوددهی تعداد کل دانه در خوشه و عملکرد را نیاثر متقابل کود در سال
+  تن20از نظر تعداد کل دانه در خوشه، مؤثرترین تیمار کودي در سال اول تیمار . تأثیر قرار دادتحت

داري  کود شیمیایی اختالف معنی2/1 +  تن40 تن و 40که با تیمارهاي ) 92( کود شیمیایی بود 2/1
 +  تن20در تیمار ) 8/105(انه در خوشه ترین تعداد کل ددر سال دوم نیز، بیش). 3شکل (نشان نداد 

 سال مصرف 3در . داري بود کود شیمیایی اتفاق افتاد که با سایر تیمارها داراي اختالف معنی2/1
گیري ترین تعداد کل دانه در خوشه اندازه کود شیمیایی بیش2/1+  تن 20 تن و 40متوالی تیمارهاي 
ها داري با سایر تیمارمار شاهد داراي اختالف معنی درصد افزایش نسبت به تی70شد که با حدود 

  ). 3شکل (بودند 
دست آمد ترین عملکرد به کود شیمیایی بیش2/1+  تن 40 پژوهش، با کاربرد در سال اول اجراي

در ). 4شکل (داري بود  اختالف معنی تن در هکتار بدون40نها با تیمار که ت) مربع گرم در متر9/482(
 کود شیمیایی 2/1 +  تن40در تیمار کودي ) مربع گرم در متر2/532(تر افزایش عملکرد بیشسال دوم نیز 

 درصد افزایش نسبت به تیمار شاهد، با سایر تیمارها داراي اختالف 77گیري شد که با حدود اندازه
رد بود این تیمار کودي در سال سوم نیز مؤثرترین تیمار کودي از نظر افزایش عملک. داري بودمعنی

 درصد افزایش نسبت به تیمار 100عملکرد برنج در این تیمار داراي حدود ). مربع گرم در متر1/681(
دهد، هاي این پژوهش نشان میطورکه یافتههمان). 4شکل (بود ) مربع گرم در متر2/343(بدون کود 

شد و عملکرد برنج را به شده با کود شیمیایی در مقایسه با تیمارهاي غنی نشده، رکمپوست غنیورمی
گران برخی از پژوهش). 2006 ،؛ تژادا و گونزالز1989مادام و واسودوان، (دهد تري افزایش میمقدار بیش

شود صورت جداگانه به خاك اضافه میاند که، وقتی کود آلی بهگونه توجیه کردهدلیل این امر را این
، معدنی شدن خالص )کود شیمیایی( کاربرد نیتروژن معدنی افتد اما بااتفاق می) آلی شدن(تثبیت نیتروژن 

آلی موجود در کود آلی براي تجزیه شدن  این افزایش در معدنی شدن، زمان الزم براي ماده. افتداتفاق می
تژادا و گونزالز، (دهد اي براي گیاه در اوایل مرحله رشد را کاهش میآوردن عناصر تغذیه و فراهم

2006.(  
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  .هاي مصرف بر تعداد کل دانه در خوشه تأثیر متقابل کود در سال-3شکل 

  

 شیمیایی کود 2/1 + کمپوستورمی تن 20: 3 هکتار، در کمپوستورمی تن 40: 2 هکتار، در کمپوستورمی تن 20: 1
  .شاهد: 6 و شیمیایی کود: 5 هکتار، در شیمیایی کود 2/1 + کمپوستورمی تن 40: 4 هکتار، رد

در سطح ) LSD(دار یاساس آزمون حداقل تفاوت معن بريداریا حروف مشابه تفاوت معنی حرف ي دارايهامیانگین
  .ندارند درصد 5احتمال 

  

  
  ).مربعگرم در متر(هاي مصرف بر عملکرد  تأثیر متقابل کود در سال-4شکل 

  

 شیمیایی کود 2/1 + کمپوستورمی تن 20: 3 هکتار، در کمپوستورمی تن 40: 2 هکتار، در کمپوستورمی تن 20: 1
  .شاهد: 6 و شیمیایی کود: 5 هکتار، در شیمیایی کود 2/1 + کمپوستورمی تن 40: 4 هکتار، در

در سطح ) LSD(دار یاساس آزمون حداقل تفاوت معن بريداریا حروف مشابه تفاوت معنی حرف ي دارايهامیانگین
  .ندارند درصد 5احتمال 

 وديتیمارهاي ک
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توده و عملکرد ، میان زیست)5جدول (دست آمده از جدول همبستگی با توجه به نتایج به
نیز در مطالعه خود ) 2007 (یمرمت نقوي). r=76/0**(دست آمد داري بهمبستگی باال و معنیه

همچنین، ارتفاع بوته . توده و عملکرد برنج را گزارش داددار میان زیستهمبستگی مثبت و معنی
تري کرد کمکلی، ارقام بومی با ارتفاع زیاد داراي عملطوربه. داري با عملکرد نشان ندادهمبستگی معنی

بنابراین . اثر مستقیم ارتفاع بوته بر عملکرد دانه را منفی و ناچیز گزارش نمود) 2000(محدثی . هستند
. توان بیان داشت که رابطه بین ارتفاع بوته و عملکرد دانه در شرایط و ارقام متفاوت، متغیر استمی

داري همبستگی مثبت و معنی) r=32/0**(و عملکرد ) r=58/0*(بین وزن هزاردانه با تعداد پنجه 
بستگی مثبت میان وزن هزاردانه با تعداد دانه پر در خوشه، تعداد نیز هم) 2001(نژاد هنر. دست آمدبه

دانه و درصد دانه پوك در خوشه وزن هزاربین . پنجه در بوته و عملکرد شلتوك هر بوته را گزارش داد
دست آمده با که نتیجه به) r =-38/0**(شاهده شد داري مبستگی منفی و معنیدر این پژوهش هم

دار بین ترین همبستگی مثبت و معنی بیشکهاین ضمن. مطابقت دارد) 2007 ( مرمتینتیجه نقوي
 ).r= 91/0**(عملکرد دانه و شاخص برداشت مشاهده شد 

  
  گیرينتیجه
جداگانه و تلفیقی با صورت کمپوست بهطورکلی در این آزمایش اعمال تیمارهاي کودي ورمیبه

تر صفات رشدي و عملکرد برنج را هاي مصرف، بیشکودهاي شیمیایی مختلف و همچنین تیمار دوره
گیري  سال، مقدار اندازه3 سال به 1هاي کاربرد کود از با افزایش تعداد دورهن یهمچن. تأثیر قرار دادتحت

 تن 40لکرد برنج در سال سوم کاربرد که عمطوريبه. شده صفات مورد مطالعه نیز افزایش یافت
 28 و 41ترتیب حدود هاي اول و دوم بهکمپوست غنی شده با کود شیمیایی در مقایسه با سالورمی

 72/14توده نیز در همین تیمار کودي در سال سوم کاربرد، حدود میزان زیست. درصد افزایش نشان داد
هاي مقدار شاخص برداشت نیز با افزایش دوره. شان داددرصد در مقایسه با اولین سال کوددهی افزایش ن

هاي این پژوهش همگی بیانگر اهمیت تأثیر یافته.  درصد افزایش یافت5/9 و 7/5ترتیب کوددهی به
کمپوست و همچنین تداوم سیاست استفاده تلفیقی از کودهاي آلی با استفاده از کودهاي آلی مانند ورمی

ایط مدیریتی مناسب در میزان و دفعات استفاده از کود آلی بر رشد و کودهاي شیمیایی و اعمال شر
  .باشدعملکرد برنج می
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Abstract1 

Organic fertilizers such as vermicompost (VC) are an undeniable source of 
required nutrients of plants. This field experiment performed as split plot 
arrangement based a randomized complete block design with three replications in 
2008. The main factors (vermicompost treatments) added to soil at six levels 
including 20 and 40 ton.ha-1, 20 and 40 ton.ha-1 plus (1/2) chemical fertilizer, 
chemical fertilizer (consists of 100 kg.ha-1 urea, 150 kg.ha-1 triple superphosphate 
and 100 kg.ha-1 potassium sulphate based on soil testing analysis) and control. 
Also, sub plots considered VC application periods (1, 2 and 3 years). Results 
showed that using VC and also fertilization year's factor significantly affected 
studied traits of rice. So, 40 ton.ha-1 VC plus 50% chemical fertilizer determined as 
the best fertilizer level, because the maximum content of biomass (12.43 ton.ha-1), 
tiller number, height, total number of grains in panicle (124.3), harvest index 
(41.41%) and yield (681.1 g.m2) and also the lowest percent of unfilled grain in 
panicle (15.52%) recorded in this treatment. Meanwhile, 40 ton vermicompost per 
hectare treatment had the highest panicle fertility percentage (94.08%). Increasing 
application periods regularly enhanced the content of studied traits. In addition, the 
maximum positive and significant correlation coefficient (r= +0.91**) existed 
between paddy yield and harvest index.  
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