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   چكيده

ر مختلف كمپوست ضايعات شهري، نيتروژن و فسفر روي برخي از پارامترهاي رشدي ذرت به منظور بررسي تاثير مقادي
 4، آزمايشي به صورت طرح اسپليت پالت فاكتوريل در قالب طرح پايه بلوك هاي كامل تصادفي در )C.S 704(علوفه اي 

تيمارهاي اين آزمايش شامل سطوح . اجرا گرديد 1388تكرار در مزرعه تحقيقاتي پرديس ابوريحان دانشگاه تهران در سال 
كيلوگرم  200و  100، 0(در كرت هاي اصلي و سطوح مختلف ازت ) تن ماده خشك در هكتار 20و  10، 0(مختلف كمپوست 

به صورت فاكتوريل در كرت هاي فرعي قرار ) كيلوگرم اكسيد فسفر در هكتار 120و  60، 0(و فسفر ) ازت خالص در هكتار
، وزن )LAI(يش نشان داد كه كاربرد كمپوست ضايعات شهري و نيتروژن بر روي شاخص سطح برگ نتايج آزما. گرفتند

مؤثر بوده و سبب افزايش اين صفات ) RGR(و سرعت رشد نسبي )CGR(سرعت رشد محصول ، )CDM(خشك تجمعي 
رد بررسي تاثير مثبت قابل در حاليكه كود فسفر در مقادير بكار رفته بر روي صفات مو. در طول دوره رشد گياه گرديدند

  . مالحظه اي نداشت
  ذرت كمپوست ضايعات شهري، نيتروژن، فسفر، شاخص هاي رشدي،: كليدي واژگان
   مقدمه

هم اكنون آلودگي هاي زيست محيطي از مهمترين مسائل جامعه بشري بوده كه در اين ميان مصرف بي رويه كودهاي شيميايي  
در اين بين استفاده صحيح از كودهاي ).  1376كوچكي، (ده آب هاي زيرزميني محسوب مي گردد به عنوان يك عامل مهم آلوده كنن

كمپوست يا كود آلي بقاياي تخمير شده ). 1375ملكوتي، (شيميايي و آلي نقش اساسي را در نيل به كشاورزي پايدار ايفا مي كنند 
بي . د باعث حاصلخيزي و توان بيشتر خاك هاي كشاورزي شودزباله هاي شهري و يا ضايعات زراعي و كشاورزي است كه مي توان

توجهي به امر جمع آوري و دفع مواد زايد جامد در جامعه امروزي به علت كميت و كيفيت گوناگون مواد، توسعه بي رويه شهر ها، 
علم و تجربه در چارچوب  عدم وجود تكنولوژي مناسب  و غيره سبب ايجاد مشكالت ويژه اي شده كه رفع آنها از طريق هماهنگي

عالوه بر مشكالت ناشي از افزايش سريع جمعيت، تلنبار شدن مواد در زمين هاي اطراف . يك مديريت صحيح امكان پذير است
سازمان بازيافت و تبديل (شهرها، رودخانه ها، جنگل ها و حتي در مزارع، به آلودگي اكوسيستم هاي آبي و خاكي منجر گرديده است 

ر حاليكه اگر اين مواد به صورت يك برنامه منظم و طبق ضوابط به صورت كمپوست در آيد، از نظر اقتصادي مي تواند د). مواد
عامل ديگر، كمبود منابع آلي جهت استفاده در زمين هاي ). 1373عمراني، (جوابگوي بسياري از هزينه هاي جمع آوري زباله است 



 ، دانشكده كشاورزي)اصفهان(دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان

   1389ماه  بهمن  27- 28

ن ش     پ یھما شاورزی     م و         ایده     ی   

 

بوده و  زراعي 
اين تحقيق با ). 1375ملكوتي، (كود سبز نيز موجب شده است تا بشر به دنبال منابع آلي ديگر برود  منابع محدود كودهاي دامي و

 هدف 

 
 
 
 

 .بررسي تاثير كمپوست ضايعات شهري و كودهاي شيميايي بر روي برخي شاخص هاي رشدي در گياه ذرت اجرا گرديد

  
  ها مواد و روش

ف كمپوست ضايعات شهري، ازت و فسفر روي برخي از شاخص هاي رشدي تحقيق حاضر به منظور بررسي تاثير مقادير مختل
تكرار در  4، به صورت طرح اسپليت پالت فاكتوريل در قالب طرح پايه بلوك هاي كامل تصادفي در )C.S 704(ذرت علوفه اي 

شامل سطوح مختلف كمپوست تيمارهاي اين آزمايش . اجرا گرديد 1388مزرعه تحقيقاتي پرديس ابوريحان دانشگاه تهران در سال 
كيلوگرم ازت  200و  100، 0(در كرت هاي اصلي و سطوح مختلف ازت )) 0C ,10C ,20C(تن ماده خشك در هكتار 20و  10، 0(

به صورت )) 0P ,60P .120P(كيلوگرم اكسيد فسفر در هكتار 120و  60، 0(و فسفر )) 0N ,100N ,200N(خالص در هكتار 
سانتي  75ذرت توسط دستكاه رديفكار با فواصل ) 704رقم سينگل كراس (كشت بذور . عي قرار گرفتندفاكتوريل در كرت هاي فر

 7برگي بصورت  9آبياري در ابتداي دوره رشد تا . تير انجام گرفت 25بوته در هكتار و در تاريخ  88000متر بين رديف ها و با تراكم 
روز  16روز از سبز شدن مزرعه آغاز و پس از آن هر  16نه برداري پس از اولين نمو. روز يكبار صورت گرفت 9روز و پس از آن 

سرعت رشد ، )CDM(، وزن خشك تجمعي )LAI(شاخص سطح برگ يكبار و با رعايت اثر حاشيه انجام گرفت و صفاتي همچون 
  . اندازه گيري گرديد )GRR(و سرعت رشد نسبي )CGR(محصول 
  

  نتايج و بحث
  

كود كمپوست و نيتروژن نشان داد در حاليكه تاثير واكنش بهتري به ) LAI(كه شاخص سطح برگ  نتايج آزمايش نشان داد
چون توسعه برگ به سنتز مقدار فراواني ). 3و1،2شكل هاي (تيمارهاي كود فسفره بكار رفته تاثير چنداني بر روي اين صفت نداشت 

اء تشكيل دهنده محدود كننده مواد ديواره سلولي و سيتوپالسمي نياز دارد، امكان اينگه تامين هيدرات كربن، ازت آلي و يا ساير اجز
امام و نيك (در حال حاضر دليلي حاكي از تاثير هيدرات كربن بر آهن توسعه برگ در شرايط عادي وجود ندارد . شود وجود دارد

اعي برعكس ميزان ازت موجود در گياه تأثير قابل مالحظه اي بر آهنگ توسعه برگ و اندازه نهايي آن در همه گياهان زر). 1383نژاد، 
گزارش هاي زيادي در مورد افزايش تعداد و اندازه برگ ها بر اثر كود دادن به گياهان زراعي وجود ). 1383امام و نيك نژاد، (دارد 

. دارد كه اين ها بدون ترديد به دليل افزايش تعداد شاخه دهي يا بقاي بيشتر آنها بوده نه افزايش ميزان باز شدن يا ظهور برگهاي بيشتر
يط گوناگون، هر يك از عناصر غذايي ضروري ديگر نيز مي توانند بر توسعه برگ تأثير داشته باشند، اگرچه در كشاورزي در شرا

متراكم كه در آنها سطوح بهينه فسفر، پتاسيم و ساير عناصر ضروري كم مصرف تحت كنترل است، ازت مهمترين عنصر غذايي در 
با افزايش در سطوح كمپوست  LAIنيز همانند ) CDM(وزن خشك تجمعي). 1383ك نژاد، امام و ني(كنترل نمو سايه انداز مي باشد 

روند افزايش سرعت ). 6و4،5شكل هاي (  و نيتروژن افزايش يافت اما تاثير كود فسفره اين صفت را افزايش قابل مالحظه اي نداد
صل به كندي و با گذشت زمان شتاب بيشتري گرفته و در تيمار هاي مختلف تقريباً يكسان بوده و در ابتداي ف )CGR(رشد محصول 
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اواخر دوره  دوباره در 
شكل هاي (در اين صفت نيز بر عكس فسفر، كمپوست و نيتروژن تأثير قابل مالحظه اي داشتند . رشد سير نزولي به خود مي گيرد

 نتايج به دست آمده نشان داد كه كود نيتروژنه بر خالف كمپوست و فسفر ). 9و7،8

 
 
 

اين صفت در اوايل دوره رشد بيشتر بوده و با . گياه داشت )GRR(تاثير بهتري البته در اوايل دوره رشد بر سرعت رشد نسبي 
 ه به مرور سير نزولي پيدا مي كندگذشت زمان و افزايش در پيري برگ ها و غير
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Abstract: 

To investigate the effects of different rates of  municipal sludge, nitrogen and phosphorus on 
some of corn growth indices, an experiment was conducted as split plot factorial design on the basis 
of complete randomized block with 4 replications in 1388 in Tehran university, Abureyhan campus. 
Treatments consisting of different levels of compost (zero, 10 and 20 ton dry matter per hectare) in 
main plots and different levels of nitrogen (zero, 100 and 200 kg/ha pure nitrogen) and phosphorus 
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(zero, 60 and 
120 kg/ha P2O5) in the form of factorial in subplots. The results demonstrated that application of 
municipal sludge and nitrogen had a positive effects on LAI, CDM, CGR and RGR and increased 
this traits. Whereas phosphorus in applicated rates, had not a significant effects on investigated 
traits.   
Keywords : Municipal sewage sludge compost, Nitrogen, Phosphorus, Growth indices , Corn 

 


