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 چکیذٌ

ستتان ارستىنان اونتا     زمایشی در شُرآبٍ مىظًر تاثیر کاربرد يرمی کمپًست ي کًد ویتريشن بر ػملکرد ي اجسای ػملکرد داوٍ ررت، 

فاکتًر اصلی شامل کاربرد .ر قالب طرح بلًک َای کامل تصادفی در سٍ تکرار اونا  گرفتبٍ صًرت اسپلیت پالت د آزمایش. گرفت

کیلًگر  در َکتار ي فتاکتًر فرػتی شتامل چُتار ستطح يرمتی        611ي  451، 311، 151صفر، ( درصذ 46ايرٌ )سطح کًد ویتريشن 5

ي تؼذاد داوٍ در بالل  طًل بالللکرد داوٍ،يزن َسار داوٍ، وشان داد کٍ بیشتریه ػم وتایچ. ته در َکتار بًد 21ي  15 ،11کمپًست، صفر، 

َمچىیه در بیه مقادیر مختلف کًد ویتتريزن بیشتتریه   . ته يرمی کمپًست بًد 21در بیه تیمار َای يرمی کمپًست مربًط بٍ کاربرد 

بیشتتریه ػملکترد داوتٍ مربتًط بتٍ       .آمذ کیلًگر  در َکتار بٍ دست 611ي  451مقذار صفات مربًط بٍ کاربرد کًد ویتريشن بٍ میسان 

 .بًدته در َکتار  21ًست بٍ میسانکیلًگر  در َکتار ي يرمی کمپ 611 کاربرد تًا  کًد ویتريشن بٍ میسان

 ررت، ػملکرد داوٍ، ویتريشن، يرمی کمپًست:کلمات کلیذی

 مقذمٍ

ضی خبك ثِ ضوبس هیرشٍد، یریني ّضیٌْْربی صیربد     استفبدُ اص مَدّبی هؼذًی ظبّشاً سشیؼتشیي ٍ هطوئٌتشیي ساُ ثشای تبهیي حبصلخی

ثٌبثشایي، استفبدُ مبهل اص هٌبثغ گیبّی غزایی قبثل تجذیرذ  . هصشف مَد، آیَدگی ٍ تخشیت هحیط صیست ٍ خبك، ًگشاًنٌٌذُ است

ؼبییتحیربتی  ثِ ّوشاُ مبسثشد ثْیٌْبی اص هَاد هؼذًی، ًقص هْوی دس جْت حفظ ثربسٍسی، سربختوبى ٍ ف  ( آیی ٍ ثیَیَطینی)هَجَد 

دس ایشاى ثب اقلین غبیت خطل ٍ ًیوِ خطل ًِ تٌْب خبمْب ػوَهبً اص ًظرش هرَاد آیری فقیرش ثرَدُ      . (1385ػلیخبًی، )خبك ایفب هینٌذ

 .ثلنِ ثِ جْرت ثربب ثرَدى دهرب،  بثرت ًگْذاضرتي ٍ حفرظ هقرذاس هربدُ آیری خربك ثسریبس دضرَاس هیجبضرذ              ( موتش اص یل دسصذ)

مٌٌرذٓ خصَصرریبت   ایري مرَد اصرال    . ضریویبیی ٍ ثیَیرَطینی خرربك ترب یش ثسرضایی داسد      ی،موپَسرت دس خرَاظ فیضینر    ٍسهری 

ّربی   ّبی پبتَطى، ثربمتشی  فیضینَضیویبیی ٍ ثیَیَطینی خبك ثَدُ ٍ ػالٍُ ثش ٍصى هخصَظ من، فبقذ ّش گًَِ ثَ، هینشٍاسگبًیسن

یت جزة آة ثرب حجرن ثربب، ضرشایط هٌبسرت جْرت       موپَست ػالٍُ ثش قبثل ٍسهی. ثبضذ ّبی ّشص هی ّب ٍ ػلف غیش َّاصی، قبسچ

ٍیظُ  موپَست حبٍی ػٌبصش غزایی ثسیبس غٌی ثِ ٍسهی. ًوبیذ داسی هَاد غزایی هَسد ًیبص گیبّبى سا فشاّن هی ثٌذی ٍ قذست ًگِ داًِ

ایري مرَد دس   .( ویت استخیضی خبك ثسیبس پشاّ ایي ًنتِ اص ًظش حبصل)دّذ ب سا دس اختیبس گیبُ قشاس هیّ تذسیج آى اصت ثَدُ مِ ثِ

دس ( 2001)جیبثرب  ٍ مَپپَسرَاهی    .(1385ٍاحرذی،  )هقبیسِ ثب سبیش مَدّبی آیی داسای هیضاى ػٌبصش اصلی غزایی ثببتشی اسرت 

دسصذ جزة ثیطتش ًیترشٍطى تَسرط گیربُ     10هؼبد   FYMتحقیقبت خَد ًطبى دادًذ مِ مبسثشد ٍسهی موپَست دس هقبیسِ ثب مَد 

 15تي موپَست دس ّنتبس، ػولنشد هحصرَ  پیربص    15هطبّذُ ًوَدًذ ثب هصشف ( 1995)فیجشت ٍ ّونبساى . یذثشًج سا ثبػث گشد
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ّبی هینشٍثی ایي هحققبى دییل افضایص ػولنشد سا ثْجَد سطح تغزیِ، ثبب سفتي ًفَرپزیشی ٍ تَْیِ ٍ فؼبییت. دسصذ افضایص یبفت

 .دس ًبحیِ سیطِ ػٌَاى ًوَدًذ

 مًاد ي ريش َا

دس سرب  صساػری   ( ضْشسرتبى اسسرٌجبى  )پالت دس قبیت طش  ثلَك ّبی مبهل تصبدفی دس استبى فربسع  یص ثِ صَست اسپلیتآصهب

 600ٍ  450، 300، 150صرفش، ( دسصرذ اٍسُ  46)سرطح مرَد ًیترشٍطى    5فربمتَس اصرلی ضربهل    . دس سِ تنشاس اًجبم گشفت 89-90

ٍ ترشامن   704رست سقن سیٌگل مرشاع  . تي دس ّنتبس ثَد 20ٍ  15 ،10میلَگشم دس ّنتبس ٍ فبمتَس فشػی ضبهل جْبس سطح صفش، 

ٍسهی موپَست قجل اص مبضت ثب خبك هخلَط ٍ مَد ًیتشٍطى ثش اسبع تیوربس ّربی   .ّضاس ثَتِ دس ّنتبس دس ًظش گشفتِ ضذ 74000

ثستِ ضذى مبًَپی  ثشگی ٍ هشحلِ 6-4هختلف ثِ صَست یل سَم قجل اص مبضت ٍ هبثقی دس دٍ ًَثت ثِ صَست سشك دس هشحلِ 

هتش هشثغ ثب دس ًظش گشفتي ا رشات حبضریِ ای اًجربم ٍ صرفبت      3ًوًَِ ثشداسی هشثَط ثِ ػولنشد ٍ اجضای ػولنشد اص .اًجبم گشدیذ

تجضیرِ ٍ تحلیرل دادُ   . ػولنشد داًِ، ٍصى ّضاس داًِ ٍ تؼذاد  داًِ دس سدیف،طَ  ثال  ، قطش ثال  ٍ استفبع ثَتِ اًذاصُ گیشی گشدیذ

سسرن  . دسصرذ اًجربم گشفرت    5ٍ هقبیسبت هیبًگیي ثش اسبع آصٍى چٌذ داهٌِ ای داًنري دس سرطح    SASب استفبدُ اص ًشم افضاس ّب ث

 .گشفتاًجبم  Excelًوَداس ثب ًشم افضاس 

 وتایج ي بحث

ٍصى ّضاس داًرِ  ثش ػولنشد داًِ ،طَ  ثال ، تؼذاد داًِ دس سدیف،  هقبیسبت هیبًگیي هشثَط ثِ ا شات ٍسهی موپَست ٍ مَد ًیتشٍطى

ثشای طَ  ثال  ثیي تیوبس ّبی هختلف ٍسهی موپَست اص یحرب  اهربسی اخرتالف     .ذس صیش ًطبى دادُ ضذُ استٍ ػولنشد داًِ رست

تي دس ّنتبس  20ٍ  15ثِ هیضاى  هؼٌی داسی هطبّذُ گشدیذ، ثِ ًحَی مِ ثیطتشیي طَ  ثال  هشثَط ثِ تیوبس مبسثشد ٍسهی موپَست

ثریي تیوربس ّربی هختلرف مرَد      . (1ضرنل )دسصذ ًطبى ًذادًرذ  5مِ اص یحب  آهبسی اختالف هؼٌی داسی سا دس سطح  آهذثِ دست 

ایجتِ ثریي دٍ تیوربس   .آهذمیلَگشم دس ّنتبس ثِ دست  600ٍ  450ى ثیطتشیي طَ  ثال  هشثَط ثِ مبسثشد مَد ًیتشٍطى ثِ هیضاى طًیتشٍ

تؼرذاد داًرِ دس سدیرف    .دسصذ هطبّذُ ًگشدیرذ  5میلَگشم دس ّنتبس اختالف هؼٌی داسی دس سطح  600ٍ  450سثشد مَد ًیتشٍطىمب

تحت تب یش تیوبس ّبی هختلف ٍسهی موپَست ٍ مَد ًیتشٍطى قشاس گشفت ٍ دس دٍ تیوبس ثیي سطَ  هختلف مَد ًیتشٍطى ٍ ٍسهری  

ثیطتشیي ٍصى ّضاس داًِ هشثرَط ثرِ تیوربس مربسثشد مرَد      .. (2ضنل)طبّذُ گشدیذدسصذ ه 5موپَست اختالف هؼٌی داسی دس سطح 

ٍصى ّضاس داًِ دس سرطَ   .اختالف هؼٌی داسی سا ًطبى ًذاد 450مِ ثب تیوبس  آهذمیلَگشم دس ّنتبس ثِ دست  600ًیتشٍطى ثِ هیضاى 

ػولنرشد   .(3ضرنل )آهرذ ي دس ّنتبس ثِ دست ت 20ٍ  15هختلف ٍسهی موپَست ًیض ًطبى دٌّذُ افضایص ٍصى ّضاس داًِ دس سطَ  

مبسثشد ٍسهی موپَسرت   داًِ رست تحت تبیش مبسثشد ٍسهی موپَست قشاس گشفت ثِ ًحَی مِ ثیطتشیي ػولنشد داًِ رست هشثَط ثِ

قبثل رمش است مِ ثیي تیوبس ّبی هختلف ٍسهی موپَست اخرتالف هؼٌری داسی هطربّذُ    .. آهذتي دس ّنتبس ثِ دست  20ثِ هیضاى 

میلَگشم  600ٍ  450ػولنشد داًِ دس ثیي سطَ  هختلف مَد ًیتشٍطى  ًطبى داد ثیي دٍ تیوبس مبسثشد مَد ًیتشٍطى ثِ هیضاى . شدیذگ

ثِ دست  هشثَط ثِ ایي دٍ تیوبس تي دس ّنتبس 5/10ٍ ثیطتشیي ػولنشد داًِ رست هؼبد   دس ّنتبس اختالف هؼٌی داسی ٍجَد ًذاسد

توربهی   ًیض دسیبفتٌذ مِ مبسثشد مَد ًیتشٍطى ٍ ٍسهی موپَست هٌجرش ثرِ ثرِ افرضایص    ( 1387)نبساىسضَاى طلت ٍ ّو.(4ضنل)آهذ

 .صفبت ػولنشد دس رست مشدیذ
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 تؼذاد طًل باللویتريشن بر  ًداثر تیمار َای مختلف يرمی کمپًست ي ک -1 ومًدار

 
 داوٍ در ردیفتؼذاد ویتريشن بر  ًداثر تیمار َای مختلف يرمی کمپًست ي ک -2 ومًدار

 
 يزن َسار داوٍویتريشن بر  ًداثر تیمار َای مختلف يرمی کمپًست ي ک -3 ومًدار
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 ػملکرد داوٍویتريشن بر  ًداثر تیمار َای مختلف يرمی کمپًست ي ک -4 ومًدار

 وتینٍ گیری کلی

ن جُت رسیذن بٍ ػملکرد وتایج وشان داد کٍ با تًجٍ بٍ شرایط مىطقٍ ي کمبًد مًاد الی کاربرد کًد ویتريش

 .ماکسیمم السامی می باشذ
 مىابغ

دس  .Zea mays Lهطبیؼرِ ػولنرشد ٍ اجرضام ػولنرشد رست     . 1387. ، ػجبسریبى، ایرف  .، ثْوٌیبس، م.، پیشدضتی، ُ.سضَاى طلت، ى

 .147 -139(:5)15. هجلِ ػلَم مطبٍسصی ٍ هٌبثغ طجیؼی. ٍامٌص ثِ مبسثشد اًَاع ٍ هقبدیش هختلف مَدّبی آیی ٍ ضیویبیی

 .، جهاد دانشگاهی تهرانبرای کشاورزی پایذار تولیذ ورمی کمپوست  . حعلیخانی 

 .، داًطگبُ ساصیٍ مَد ّبی صیستی ٍ ٍسهی موپَستسٍش ّبی تَییذ ٍ ػَاهل مٌتش  ثیَیَطیل آفبت گیبّی  1385.  ٍاحذی 
Jeyabal A , Kuppswamy G. 2001. Recycling of organic wastes for the prodwction of vermicompostand 

it’s vespons in rice-fegwme cropping System and Soil fertility. European Journal of Agronomy. 15: 153-

170.  
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Abstract 

The effect of vermicompost and nitrogen fertilizer on corn grain yield and yield components, an 

experiment was conducted in Arsanjan city. The split-plot experimental base on RCBD with 

three replications. The main factors including the application of five levels of nitrogen fertilizer 

(urea 46%) 0, 150, 300, 450 and 600 kg /ha, sub-plots including  four levels of vermicompost, 0, 

10, 15 and 20 ton/ ha- respectively. The result showed the highest grain yield, grain weight, 

length ear and grain number per ear in vermicompost treatments  related to was treatment 20 

ton/ha. Also between different levels of nitrogen fertilizer, maximum characters obtained from 
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treatment 450 and 600 kg/ ha,. The maximum yield was related to  combination application 

nitrogen fertilizer (600 kg/ha) and vermicompost (20 ton /ha). 

Keywords: corn, grain yield, nitrogen, vermicompost. 


