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 چکیذٌ

زمایشی تراساس اسپلیت پالت در قالة طرح تلًک َای کامل تصاادیی  آ ،ن ي يرمی کمپًستشتٍ مىظًر مذل سازی اثرات کًد ویتري

 611ي  451، 311، 151صافر،  : ساح   5یاکتًر اصلی شامل کارترد کًد ویتريزن در . ن ارسىجان اوجام گریتدر سٍ تکرار در شُرستا

ل از تاراز   وتایج حاصا . ته در َکتار تًد 21ي  15، 11صفر، : ي یاکتًر یرعی شامل چُار سح  يرمی کمپًست کیلً گرم در َکتار

وتایج . یک ي عملکرد داوٍ ررت ایسيدٌ می شًدشي يرمی کمپًست تر يزن َسار داوٍ، عملکرد تیًلًاد کٍ تا ایسایش کًد مذل َا وشان د

ن در َکتار کاَش رد محلًب مقذار کارترد کًد ویتريشعملک رمی کمپًست، جُت رسیذن تٍي.تیشتر خحًط تراز وشان داد کٍ تا کارترد 

 .می یاتذ

 نشکمپًست، ررت، ویترييرمی مذل سازی، :کلمات کلیذی

 مقذمٍ

سضذ سيصافضين جمؼيت، افضايص سغح سفاٌ ي تىًع كمي ي كيفي دس مصشف مًاد غذزايي، تًسذؼٍ اذىايغ تثذذي ي ي سضذذ  ذيذذٌ       

ذ آلي تذٍ  ئامشيصٌ فشآيسي مًاد صا. ذ آلي تٍ يك مطكل تٍ ييظٌ دس ضُشَاي تضسگ تثذيل ضذٌ استئفغ صتالٍ ي مًاد صاضُشوطيىي، د

سيش تاصيافت ػاليٌ تش ايىكٍ دس حفذؼ  . سٍ سيش سًصاوذن، دفه دس محل َاي خاظ ي تاصيافت يا استفادٌ مجذد اوجام مي  زيشد

ذ مًاد صايذ سا تٍ ػىًان مذًاد خذام، مجذذدا دس هشخذٍ مصذشف دذشاس دَذذ ي اص        محيظ صيست ي كاَص آلًدگي مًثش است مي تًاو

كمپًست كشمذي كذٍ دس    يا اص تيه اوًاع محصًالت تاصيافتي مي تًان تٍ يسمي كمپًست. تخشية تيطتش محيظ صيست  يطگيشي كىذ

گذضاسش دادوذذ تذا افذضيدن     ( 2000)انآتيٍ ي َمكاس .كطًسَاي مخت ف جُان تا استقثال گستشدٌ اي سيتٍ سي ضذٌ است، اضاسٌ كشد

دساذي يسمي كمپًست تا مىطا فضًالت دامي تٍ محيظ كطت يصن خطك وُال َاي گًجٍ فشوگي تذٍ عذًس مؼىذي داسي     10-50

حجمي دس گياٌ داسييي اسفشصٌ، دس مقايسذٍ  % 20تيان كشد كٍ تا مصشف يسمي كمپًست تٍ ميضان ( 1385)آستاسايي . ياتذافضايص مي

 افضايص مؼىي داسي داضتٍ است% 5/23ي تؼذاد سىث ٍ دس تًتٍ تٍ ميضان % 23استفاع گياٌ تٍ مقذاس تا ضاَذ، 

 مًاد ي ري  َا

سذغح   5فاكتًس اا ي ضذامل  . آصمايص تٍ اًست اسپ يت  الت دس فالة عشح ت ًک َاي كامل تصادفي دس سٍ تكشاس اوجام گشفت

ي فاكتًس ديم ضامل يسمي كمپًست دس هُذاس  ( دساذ 46َكتاس كًد ايسٌ  سدكي ً گشم  600ي  450، 300، 150 افش،)كًد ويتشيطن

كًد ويتشيطن يك سًم . مادٌ ساصي صميه دس تُاس ي كاضت دس خشداد ماٌ اوجام گشفتآ. تًد( ته دس َكتاس 20ي  15، 10افش، )سغح

اًست مخ ًط تذا خذاک ي دثذل اص    يسمي كمپًست تٍ . تٍ اًست  دثل اص كاضت ي ماتقي دس دي مشح ٍ تٍ اًست سشک دادٌ ضذ

ػم يات داضت تش اسذاع ضذشايظ مىغقذٍ    . تًتٍ دس متش مشتغ تًد 74000كم ي تشا 704سدم رست سيىگل كشاع . كاضت اوجام گشفت
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جُذت  . متش مشتغ تا دس وظش گشفته اثشات حاضيٍ اي اوجام گشفذت  3ومًوٍ تشداسي دس مشح ٍ سسيذگي  فيضيًلًطيك اص . اوجام گشفت

 .داس اص وشم افضاس سيگما الت استفادٌ گشديذسسم ومً

 

 تحث وتایج ي

وتايج مشتًط تٍ يصن َضاس داوٍ، ػم كشد تيًلًطيك ي ػم كشد داوٍ دس اثش تيماس َاي مخت ذف كذًد ويتذشيطن ي يسمذي كمپًسذت دس      

 .وطان دادٌ ضذٌ است 3ي  2، 1ضكل 

 يصن َضاس داوٍ

كي ذًگشم دس   450ص دس تيماس كًد ويتشيطن اما سيوذ افضاي مي ياتذن َضاس داوٍ افضايص وتايج وطان داد كٍ تا افضايص كًد ويتشيطن، يص

َمچىيه تا افضايص يسمي كمپًست، يصن َضاس داوٍ رست . آمذسيوذ افضايص كمتشي تٍ دست  600تا  450تسياس ضذيذتش ي اص  َكتاس

سمي اس داوٍ مشتًط تٍ ػذم كاستشد كًد ويتشيطن ي يكمتشيه يصن َض ي خغًط تشاص 1تش اساع ضكل(. 1-كلض)داضت يسيوذ افضايط

گشم خًاَذ تذًد كذٍ    280مؼادل  صماوي يصن َضاس داوٍ رست. آمذست د گشم تٍ 230يصن َضاس داوٍ  كمپًست  تًد كٍ دس ايه تيماس

ي كمپًسذت  تذه يسمذ   20َمچىذيه صمذاوي   . استفادٌ گذشدد  كًد ويتشيطن كي ً گشم دس َكتاس 600ته يسمي كمپًست ي  15 حذادل

 (.1ضكل )گشم دس َكتاس كًد ويتشيطن استكي ً 300گشم دس َكتاس وياص تٍ  280 كىيم تشاي سسيذن تٍ يصن َضاسداوٍاستفادٌ 

 ػم كشد تيًلًطيك

 ته دس َكتاس 10 طيك رست سيوذ افضايطي داضت ي اص كًد افش كٍ مؼادلتش اساع ضكل دي تا افضايص كًد ويتشيطن، ػم كشد تيًلً

يك رست ويض سيوذذ افضايطذي داضذت ي تيطذتشيه     طػم كشدتيًلً َمچىيه تا افضايص يسمي كمپًست،. ته دس َكتاس سسيذ 23 تًد تٍ

 2تش اسذاع ضذكل   (. 2ضكل )آمذته يسمي كمپًست تٍ دست  20كي ً گشم كًد ويتشيصن ي  600ػم كشد تيًلًطيك رست دس تيماس 

يذضان  مكٍ ايه ػم كشد تيًلًطيك دس اثش كاستشد يسمي كمپًست تٍ  آمذدست ته دس َكتاس تٍ  30تيطتشيه ػم كشد تيًلًطيك مؼادل 

 .آمذكي ً گشم دس َكتاس تٍ دست  600َكتاص ي  سته د 20

 ػم كشد داوٍ رست

ػم كذشد داوذٍ   , تا افضايص كًد ويتشيصن. َاي مخت ف يسمي كمپًست ي كًد ويتشيطن دشاس گشفتػم كش داوٍ رست تحت تاثيش تيماس 

ًط تذشاص  تشاساع خغ(. 3ضكل)رست ويض افضايص يافت، َمچىيه تا افضايص يسمي كمپًست ػم كشد داوٍ رست سيوذ افضايطي داضت

 600ته دس َكتاس ي كاستشد كذًدويتشيطن تذٍ ميذضان     20صماوي است كٍ كاستشد يسمي كمپًست تٍ ميضان  تيطتشيه ػم كشد داوٍ رست

ته يسمي كمپًسذت ي   20ته دس َكتاستًد كٍ دس اثش كاستشد 13 لتيطتشيه ػم كشد داوٍ رست مؼاد .آمذكي ً گشم دس َكتاس تٍ دست 

كي ذً   450ًسذت ي  ته يسمي كمپ 20ته دسَكتاس  12تشاي سسيذن تٍ ػم كشد . آمذكي ً گشم دس َكتاس كًد ويتشيطن تٍ دست  600

ًسذت تذٍ   پكم يَكتذاس ي كذاستشد يسمذ    سكي ً گشم د 600وياص است ييا تا كاستشد كًد ويتشيصن تٍ ميضان گشم دس َكتاس كًد ويتشيطن 

% 52-12ویس گسارش دادود با افزسايدن  ( b2222) آتیٍ ي َمکاران ته سسيذ 12ته تٍ ػم كشد داوٍ رست مؼادل  16ميضان 

بٍ محیط کطت يزن خطک وُال َای گًجٍ فروگی بٍ طًر معىی داری افزساشص مزی   يرمی کمپًست کًد دامی 

 22وطان داد کٍ مصرف کمپًست بٍ َمراٌ کًد ضیمیاشی میسان محصًل بروج را بٍ میسان ( 1994) تاودين .شابد



 ششمین همایش ملی ایده اهی نو رد کشاورزی 

 

 

درصد  55درصد وسبت بٍ تیمار ضاَد افساشص دادٌ ي درَمیه حالت میسان استفادٌ از کًد ضیمیاشی را در حديد 

 کاَص

 وتیجٍ گیری 
وتايج وطان دادكٍ تشاي سسيذن تٍ ماكضيمم ػم كشد داوٍ رست، كاستشد كًد ويتشيصن الضامي مي تاضذ ي تا تًجذٍ تذٍ ضذشايظ مىغقذٍ ي     

داتل ركذش اسذت   . تشاي سسيذن تٍ ماكضيمم ػم كشد داوٍ رست مفيذ تاضذ ثًد مًاد الي كاستشد يسمي كمپًست يصميه َاي داساي كم

ٍ كذاستشد يسمذي كمپًسذت    وتايج وطان داد ك. ي دس َكتاس ويض كاَص مي ياتذفد يسمي كمپًست ميضان كًد ويتشيصن مصششتا كاستكٍ 

تذشد ي دس   ف ويتشيصن دس گياٌ سا تاال ميشتاميه مًاد غزايي ي َمچىيه كاسايي مص ب،آجادضشايظ تُتش اص لحاػ وگُذاسي مىجش تٍ اي

 .يص ػم كشد داوٍ رست مي گشددوُايت ايه ضشايظ مىجش تٍ افضا

 
 اثر تیمار َای مختلف کًد ویتريشن ي يرمی کمپًست تر يزن َسار داوٍ ررت -1شکل

 
 اثر تیمار َای مختلف کًد ویتريشن ي يرمی کمپًست تر عملکرد تیًلًشیک -2شکل
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 داوٍ ررت ویتريشن ي يرمی کمپًست تر عملکرداثر تیمار َای مختلف کًد  -3شکل
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Abstract 

 The effect of fertilizer nitrogen and vermicompost in order to model, the experimental split-plot 

base on RCBD with three replications was conducted in the city Arsanjan. The main factors 

include the use of nitrogen fertilizer at five levels: 0, 150, 300, 450 and 600 kg/ ha and subplot  

including vermicompost four levels: 0, 10, 15 and 20 t/ha  respectively. Results of the model 

showed that by increasing vermicompost on yield, biomass and 1000 weight seed is added. 

Results showed that using higher-level of vermicompot,  application nitrogen per hectare to 

achieve optimum performance levels are reduced. 
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