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 بررسی تأثیر کودهاي آلی بر عملکرد دانه و اجزاي عملکرد گلرنگ
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  چکیده
گلرنگ آزمایشی در مزرعه پژوهشی دانشـگاه آزاد   هاي مختلف استفاده از کودهاي آلی بر عملکرد انواع کودهاي آلی و زمان تأثیرمنظور بررسی  به

اجرا شد. فاکتورهاي آزمایش شامل کودهاي آلی و تاریخ استفاده از آنها بود. تیمارهاي  1392-93و  1391-92اسالمی واحد شیروان در دو سال زراعی 
تن در هکتار، کود  15و  10ه شهري در سه سطح پنج، تن در هکتار، کود کمپوست زبال 10کمپوست در سه سطح چهار، هفت و  کودي شامل کود ورمی

زمان و در  طور هم کیلوگرم در هکتار از منبع اوره و شاهد بود که به 100تن در هکتار، کود شیمیایی نیتروژن به مقدار  50و  33، 20گاوي در سه سطح 
هـاي   هاي خرد شده در قالب طرح بلوك صورت کرت ل بود. آزمایش بهدو سال اعمال شدند. تاریخ استفاده از کودها اول اسفند و اول اردیبهشت هر سا

درصـد افـزایش در   12کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. نتایج آزمایش نشان داد که در سال اول آزمایش، کوددهی قبل از کشت (اول اسفند) باعـث  
درصد افزایش در عملکرد دانه گردید. در سال اول آزمایش در 8/12باعث زمان با کشت (اول اردیبهشت)  عملکرد دانه شد ولی در سال دوم، کوددهی هم

تن در هکتار کمپوست زباله شهري بقیه تیمارها عملکرد دانه بیشتري در مقایسه با تیمار کود نیتروژن و شـاهد   10جز تیمار  کوددهی قبل از کشت، به
ر کود نیتروژن بیشترین عملکرد دانه را در مقایسه با بقیه تیمارها تولید نمود. در سال تولید کردند. در سال اول در تیمار کوددهی همزمان با کشت تیما

تن در هکتار کمپوست زباله شهري، بقیه تیمارها در مقایسه بـا   15جز تیمارهاي چهار تن در هکتار ورمی کمپوست و  دوم در کوددهی قبل از کشت به
نمودند اما در کوددهی همزمان بـا کشـت، تیمارهـاي کـود نیتـروژن، چهـار و هفـت تـن در هکتـار           شاهد و کود نیتروژن عملکرد دانه بیشتري تولید

رسد کاربرد پنج تن در هکتار کمپوست زباله شهري حـدود دو مـاه قبـل از     نظر می طور کلی به کمپوست بیشترین عملکرد دانه را تولید نمودند. به ورمی
  ل خراسان باشد.  کشت بهترین تیمار براي تولید گلرنگ در شما

  
   کمپوست : کود گاوي، کمپوست زباله شهري، نیتروژن، ورمیهاي کلیدي واژه

  
    1مقدمه 
طور مستقیم از طریـق   ي آلی خاك رشد و عملکرد گیاه را به ماده

فراهم نمودن مواد غذایی و غیـر مسـتقیم از راه تعـدیل خصوصـیات     
وجب بهبود محـیط  دهد. مواد آلی م فیزیکی خاك تحت تأثیر قرار می

گردد. تولید محصول زراعی با استفاده از  ریشه و تحریک رشد گیاه می
باشـد.   هاي زراعی می کودهاي آلی گامی در جهت پایداري کشت بوم

هاي اخیر کودهاي آلی مورد توجه پژوهشگران  به همین دلیل در سال
 Siadat andو تولیدکنندگان محصوالت کشاورزي قرار گرفته است (

Moradi telavat, 2011.(  
اي مواد آلی به خاك و تناوب زراعی موجب بهبـود   بازگشت دوره
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گردد. با این حال تعادل مـواد   هاي زیستی و فیزیکی خاك می ویژگی
گیرد نیز از اهمیت زیـادي برخـوردار    غذایی که در اختیار گیاه قرار می

ـ   است که باعث نیاز کمتر به کودهاي شیمیایی می ادل شود. عـدم تع
توان با افزودن مواد آلی و عناصر کـم مصـرف بـه     مواد غذایی را می

خاك برطرف کرد. در واقع تعادل مواد غذایی در کودهاي آلی اهمیت 
بسیار زیادي در مقایسه با افزودن کودهاي شیمیایی دارد و در نتیجه 

تواند باعث افـزایش کمیـت و کیفیـت محصـوالت غـذایی شـود        می
)Mallakooti and Tehrani, 1999 .(  

استفاده از کودهاي شیمیایی تأثیرات زیادي بر تولیدات کشاورزي 
هاي اخیر باعث افزایش چشـمگیر درآمـد کشـاورزان     داشته و در دهه

شده است. البته کودهاي شـیمیایی مشـکالت اکولـوژیکی و زیسـت     
. در )Kaviani et al., 2008( محیطی زیادي نیز به دنبال داشته است

هاي شـیمیایی   مانند اکثر کشورهاي دنیا مصرف افراطی نهادهایران ه
منظور حصول عملکـرد بـاال و جبـران کمبـود مـواد       ازجمله کودها به
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بر آن آبشویی  غذایی باعث تخریب منابع آب و خاك شده است. عالوه
کودهاي شیمیایی محلول در آب مخصوصاً کودهاي ازتـه در بعضـی   

و همچنین باعث سرشارسازي آب هاي شرب  مناطق باعث آلودگی آب
. به همین دلیـل  )Ardakani, 2005( ها شده است ها و تاالب دریاچه

منظـور جـایگزین    هاي زیادي بـه  هاي گذشته تالش محققین در سال
انـد. در همـین    جاي کودهاي شیمیایی نمـوده  نمودن کودهاي آلی به

 Saeed Nejad and Rezvaniرابطه سعید نـژاد و رضـوانی مقـدم (   
Moghadam, 2010( ــأثیر ــت و    تـ ــی، کمپوسـ ــاي دامـ کودهـ

) بررسی و L. Cuminum cyminumکمپوست را بر گیاه زیره ( ورمی
 عملکـرد  بیشـترین  داراي کمپوسـت  ورمـی  انـد تیمـار   گزارش نمـوده 

کمپوست نوعی کود  دانه بود. کود ورمی عملکرد بیشترین بیولوژیک و
ه و سـبک و فاقـد بـو و    هاي هرز بـود  آلی بوده که عاري از بذر علف
 Atiyeh et al., 2000; Barkerباشد ( داراي عناصر غذاي میکرو می

and Bryson, 2006( .      نتایج بررسـی تـأثیر کودهـاي آلـی در یـک
آزمایش بر روي گلرنگ در شرایط آبیاري کامل و کم آبیاري نشان داد 
که در شرایط آبیاري کامل مصرف پنج تن در هکتار کمپوست زبالـه  

تن در هکتار، عملکـرد دانـه بیشـتري     15و  10ري در مقایسه با شه
درصد عملکرد کمتـري  5/12تولید نمود و در مقایسه با کود شیمیایی 
تن در هکتـار کمپوسـت    15داشت ولی در شرایط کم آبیاري مصرف 
درصد محصـول بیشـتري   25زباله شهري در مقایسه با کود شیمیایی 

تن در هکتار کود گاوي  50ي مصرف تولید نمود. در شرایط کم آبیار
 ,Azimzadehنیز معادل کود شیمیایی عملکـرد دانـه تولیـد نمـود (    

)، Salehabadi et al., 2015). صـالح آبــادي و همکـاران (  2013
تن  50تن در هکتار ورمی کمپوست و  14گزارش نمودند که مصرف 

 در هکتار کود گاوي در مقایسه بـا کـود شـیمیایی عملکـرد خیـار را     
دیگري تأثیر کودهاي آلی بـر عملکـرد کلـزا    افزایش داد. در آزمایش 

تن در هکتار کود  50مطالعه و گزارش شده است که تیمار استفاده از 
گاوي در مقایسه با بقیـه تیمارهـا در شـرایط کـم آبیـاري بیشـترین       

ــد نمــود ( ــه را تولی ــد و  ).Azimzadeh, 2015عملکــرد دان مهرآفری
) تأثیر کود گـاوي، کمپوسـت   Mehrafarid et al., 2014همکاران (

کمپوست را بر عملکرد گلرنگ بررسی و گـزارش   زباله شهري و ورمی
نمودند که مصرف پنج تن کمپوست زباله شهري بهترین نتیجه را در 

  مقایسه با بقیه کودها داشته است.
) اثر کودهاي آلـی را  Fallahi et al., 2008فالحی و همکاران (

ــه روي اســانس و  ــی بابون ــاه داروی ــازولین در گی ــانی کام  .L( ي آلم
Matricaria Chamomilla(      مطالعه کـرده و گـزارش نمودنـد کـه

بیشترین اثر بر عملکرد بذر مربوط به تیمار کود گاوي بوده و پـس از  
آن تیمارهاي کمپوست، ورمی کمپوست و شاهد قرار داشتند. رضوانی 

 تـأثیر )، Rezvani Moghaddam et al., 2010مقـدم و همکـاران (  
کودهاي شیمیایی و آلی بر عملکـرد و اجـزاي عملکـرد گیـاه کنجـد      

)Sesamum indicum L.هاي مختلف کاشـت را بررسـی    ) در تراکم

نموده و اظهار داشتند که بین تیمارهاي کودهاي شیمیایی و کمپوست 
داري از نظر ارتفاع بوته وجود نداشت. در تحقیق دیگري  اختالف معنی

) Rezvani Moghaddam et al., 2009انی مقدم و همکـاران ( رضو
کمپوست بر ارتفاع بوته، درصد برگ و  گزارش نمودند که اثر کود ورمی

دار بـود و   ي جانبی در گیاه دارویی مرزه معنی گل آذین و تعداد شاخه
دار ارتفاع گیاه، درصد برگ و گل آذین و تعداد  منجر به افزایش معنی

در مقایسه با شـاهد شـد. امـین غفـوري و همکـاران      ي جانبی  شاخه
)Amin Gafouri et al., 2010 مشــاهده کردنــد کــه در میــان (

را در افـزایش   تـأثیر کمپوسـت بیشـترین    تیمارهاي کود آلـی، ورمـی  
) داشـت. در گـزارش   .Ricinus communis Lعملکرد دانه کرچک (

مقـدار  کمپوست در هکتار باعث افزایش  دیگري مصرف سه تن ورمی
 L. Cicerغالف در بوته، عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه در نخود (

arietinum) شده است (Jat and Ahlawat, 2004 نتایج آزمایش .(
کمپوسـت باعـث افـزایش عملکـرد      دیگر بیانگر این است کـه ورمـی  

ــز شــده اســت L. Sorghum bicolorبیولوژیــک در ســورگوم ( ) نی
)Cavender et al., 2003.( 

با وجود اینکه نوسانات شدید درجه حرارت و بارنـدگی بـارزترین   
شود ولـی از نقطـه نظـر پایـداري      ویژگی مناطق خشک محسوب می

هاي زراعی در این مناطق، حفظ منابع خاك و بـاال بـودن    اکوسیستم
شـوند   ظرفیت نگهـداري آب خـاك، عناصـر کلیـدي محسـوب مـی      

)Stewart and Barnett, 1987هاي تخریب خاك  آیند). مهمترین فر
 ,Pieriدر مناطق خشک، فرسایش خاك و اتالف مـواد آلـی بـوده (   

ترین روش مدیریت در این ارتبـاط   ) و استفاده از مواد آلی، رایج1995
وجود مواد آلی به میزان کـافی   .)Robinson et al., 1994باشد ( می

. بنابراین نیز به نوبه خود تحت تأثیر میزان آب قابل استفاده قرار دارد
هاي زراعی و ثبات تولید در مناطق خشـک تحـت    پایداري اکوسیستم

اي از اثرات متقابل قرار داشته و انتخاب روش مدیریت  تأثیر مجموعه
 ;Pieri, 1995باید با در نظر گرفتن کلیه موارد فـوق انجـام گیـرد (   

Robinson et al., 1994   هدف از اجراي این آزمایش نیـز بررسـی (
نواع کودهاي آلی و تاریخ استفاده از آنها بر عملکـرد و اجـزاي   تأثیر ا

  عملکرد گیاه گلرنگ در راستاي نیل به کشاورزي پایدار بود.
  

  ها مواد و روش
هـاي مختلـف    انواع کودهاي آلـی و زمـان   تأثیرمنظور بررسی  به

استفاده از آنها بـر عملکـرد و اجـزاي عملکـرد گلرنـگ رقـم پدیـده،        
ه پژوهشی دانشگاه آزاد اسـالمی واحـد شـیروان در    آزمایشی در مزرع

اجرا شـد. تیمارهـاي کـودي     1392-93و 1391-92هاي زراعی  سال
تـن در   10کمپوست در سـه سـطح چهـار، هفـت و      شامل کود ورمی

تن در  15و  10هکتار، کود کمپوست زباله شهري در سه سطح پنج، 
ر، کـود  تـن در هکتـا   50و  33، 20هکتار، کود گاوي در سـه سـطح   
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کیلـوگرم در هکتـار از منبـع اوره و     100شیمیایی نیتروژن به مقـدار  
زمان و در دو سال اعمال شدند. تاریخ استفاده  طور هم شاهد بود که به

از کودها اول اسفند و اول اردیبهشت هر سال بود. تاریخ اول، دو مـاه  
زمـان بـا کشـت (اول     قبل ازکشـت (اول اسـفند) و تـاریخ دوم، هـم    

بهشت) بود. تیمار دوم هریک از کودهاي آلی با توجـه بـه مقـدار    اردی
نیتروژن آنها معادل تیمار کود شیمیایی نیتروژنه در نظر گرفتـه شـد   

جاي نیتروژن بود. مقـدار   چون هدف اصلی جایگزینی کودهاي آلی به

کمپوسـت و کـود    نیتروژن در کودهاي کمپوست زباله شهري، ورمـی 
) که با 1درصد بود (جدول  3/0درصد و  4/1درصد،  1ترتیب  گاوي به

تن در هکتار کمپوست زباله شهري،  10توجه به این مقادیر تیمارهاي 
تن در هکتار کود گاوي حدود  35کمپوست و  هفت تن در هکتار ورمی

کیلوگرم نیتروزن آزاد خواهند کـرد. مقـادیر مختلـف هریـک از      100
هاي فرعی قرار  کرت صورت تصادفی در صورت مستقل و به کودها به
  گرفتند.  

  
  نتایج تجزیه شیمیایی کودهاي آلی -1جدول 

Table 1- Results of chemical analysis of organic fertilizers
  نوع کود        سدیم  فسفر  پتاسیم  نیتروژن  کربن  رطوبت هدایت الکتریکی اسیدیته

PH EC-ds m-1 Moisture% Carbon 
% 

Nitrogen 
% 

Potassium 
%  

Phosphorus 
% 

Sodium 
% Kind of fertilizer 

  باله شهريز کمپوست  0.72 0.12 1.34 1 32 22.6  3.8       8.3
Solid waste compost  

  کمپوست ورمی 0.7 1.5 1.1 1.4 20 10 2.3      7.5
Vermicompost 

  کود گاوي  -  -  - 0.3 20  - 7    8
Cow manure 

   
فسفره از منبع سوپر فسـفات تریپـل    کیلوگرم در هکتار کود 150

صـورت   صورت یکنواخت در همه تیمارها استفاده شد. آزمـایش بـه   به
هاي کامل تصادفی و در سه  هاي خرد شده در قالب طرح بلوك کرت

هاي اصلی و کودهاي  تکرار اجرا شد. تاریخ استفاده از کودها در کرت
فرعی سه و  هاي هاي فرعی قرار گرفتند. طول کرت مصرفی در کرت

سـازي زمـین ابتـدا از شـخم      منظـور آمـاده   عرض آنها دو متر بود. به
دار استفاده شد و سپس زمین به تعداد الزم دیسک زده شده و  برگردان

متر و  سانتی 45هایی به فاصله  نهایتاً تسطیح و بذر گلرنگ روي ردیف
 متر کشت شد. مقادیر مورد نیـاز کودهـاي   با عمق تقریبی پنج سانتی

ها با دست پخش شده و با بیل با  مختلف در اول اسفند در داخل کرت
خاك کامالً مخلوط شده و به همین حال تا اول اردیبهشت رها شدند. 

زمـان بـا کشـت کـود      هایی که باید هـم  در اول اردیبهشت ماه کرت
هـا   کردند به مقدار الزم از هریک از کودها در سطح کرت دریافت می

هایی که که قبالً  با خاك کامالً مخلوط شد. کرت پخش شده و با بیل
هایی که جدیداً کود دریافت نموده بودنـد   کود داده شده بودند و کرت

زمان کشت شدند. بالفاصله بعد از کشـت در تـاریخ سـوم     طور هم به
اردیبهشت آبیاري انجام شد و بعد از آن نیـز در مراحـل تولیـد سـاقه     

هی (بیستم تیر) آبیاري انجام شد. کلیه دهنده (بیستم خرداد) و گلد گل
طـور   بـه  1392 -93و 1391-92عملیات مذکور در دو سـال زراعـی   

  یکنواخت اجرا  شد. 
آوري محصول از صفات تعداد  در طول فصل زراعی و بعد از جمع

طبق در بوته، تعـداد دانـه در طبـق، وزن هزاردانـه، عملکـرد دانـه و       
افـزار   ها بـا نـرم   به عمل آمد. دادهبرداري  عملکرد بیولوژیک یادداشت

MSTAT-C ها با استفاده از  مورد تجزیه مرکب قرار گرفته و میانگین
  اي دانکن در سطح احتمال پنج درصد مقایسه شدند. آزمون چند دامنه

  
  نتایج و بحث 

دار شدن اثرات متقابل تاریخ اسـتفاده از کـود در    با توجه به معنی
عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، تعـداد  نوع کودها در سال بر صفات 

طبق در بوته و تعداد دانه در طبق، فقط این اثرات متقابل در دو سال 
بر صفات مذکور مـورد بررسـی قـرار گرفـت      1392-93و 92-1391

  ).2(جدول 
 

ثیر تاریخ استفاده أعملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک تحت ت
 اول)(سال  1391-92از کود و نوع کودها در سال 

شـود متوسـط    مالحظـه مـی   2گونه که در جـدول شـماره    همان
عملکرد دانه گلرنگ در تیمـار کـوددهی قبـل از کشـت و کـوددهی      

کیلـوگرم در هکتـار بـود.     1338و  1518ترتیـب   همزمان با کشت به
استفاده کودهاي آلی دو ماه قبل از کشت، افزایش عملکردي معـادل  

تواند زمان کـافی بـراي    وع میدرصد را باعث شد. دلیل این موض 12
تجزیه کودهاي آلی در خاك باشد که در این زمان عملیـات معـدنی   

کننده خاك انجـام شـده و قابلیـت     ثیر موجودات تجزیهأشدن تحت ت
). Azimzadeh, 2015نها را براي گیاه فراهم نموده اسـت ( آاستفاده 

فاصـله  اند  ) گزارش نمودهDabney et al., 2001دابنی و همکاران (
زمانی مصرف کودهاي آلی نباید با کشت گیاهان زراعی زیـاد باشـد   
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چون ممکن است باعث هدرروي عناصر غذایی شود و به همین دلیل 
) مصرف بهاره کودهاي آلی Jahan et al., 2013جهان و همکاران (

یزه آن در کدوي پوسـت کاغـذي توصـیه    یرا در مقایسه با مصرف پا
 اند.  نموده
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سال اول وقتی که کوددهی قبل از کشت انجام شـد عملکـرد   در 

کیلوگرم کـود شـیمیایی    100دانه در شرایط شاهد و تیمار استفاده از 
کیلوگرم در هکتـار تفـاوتی    1348و  1347ترتیب با تولید  نیتروژن به

تـن در هکتـار کـود ورمـی      10نشان ندادند. سه تیمار چهار، هفت و 
کیلوگرم در هکتار دانه تولید  1400و  1791، 1501ترتیب  کمپوست به

هکتـار   تـن در  7نمودند که بیشترین مقدار متعلق به تیمار استفاده از 
کمپوسـت در   کمپوست بود. تیمار هفت تن در هکتار ورمـی  کود ورمی

داري  مقایسه با تیمار کود شیمیایی از نظر عملکرد دانه افزایش معنـی 
درصد بود. آرانکون و همکاران  7/24نشان داد که این افزایش معادل 

)Arancon et al., 2005کمپوست، مـواد  ) اظهار داشتند که در ورمی
کننده رشد گیاهی نظیر اکسین، سـیتوکینین و جیبـرلین وجـود    تنظیم

گـردد.  نمـو گیـاه مـی    و تدریج آزاد شده و سبب رشددارد این مواد به
طریـق روي  از این کمپوست ي که ورمیتأثیرها دریافتند همچنین آن

عرضه عناصر  تأثیرمراتب بیشتر از تواند بهکند، میرشد گیاه اعمال می
  غذایی براي گیاه باشد.

کمپوست در هکتار عملکرد دانه را در مقایسه  تن ورمی 10مصرف 
درصد کـاهش داد. ایـن کـاهش عملکـرد      8/21با پنج تن در هکتار 

رف زیاد کـود نسـبت داده   تواند به وجود عناصر سنگین در اثر مص می
) نیز گزارش نمودند که Mamo et al., 1998مامو و همکاران (شود. 

ها ممکن است به دلیل وجود مواد سـمی باعـث محـدودیت     کمپوست
در آزمایش دیگري نیز در گلرنگ مصرف هفـت تـن   رشد گیاه شوند. 

کمپوست در هکتـار   تن ورمی 10کمپوست در مقایسه با چهار و  ورمی
  ). Azimzadeh, 2013د دانه بیشتري تولید نمود (عملکر

در کوددهی قبل از کشت در بین تیمارهاي کود گاوي نیز مصرف 
تن در هکتار عملکرد بیشتري  50و  33تن در هکتار در مقایسه با  20

تن در  50و  33به  20البته با افزایش مقدار کود گاوي از  تولید نمود.
کیلـوگرم در هکتـار    1461و  1541 بـه  1723هکتار عملکرد دانـه از  

کاهش یافت. هر سه تیمار کود گاوي در مقایسه با تیمار کود شیمیایی 
تن در هکتار  20عملکرد بیشتري تولید نمودند. اختالف عملکرد تیمار 

درصد بود. مصرف پـنج  7/21کود گاوي و تیمار کود شیمیایی معادل 
کیلـوگرم   1709ل تن در هکتار کمپوست زباله شهري عملکردي معاد

در هکتار تولید نمود. با افزایش مصرف کمپوست زباله شهري از پـنج  
کیلوگرم در هکتار  1541به  1709تن در هکتار عملکرد دانه از  15به 

تواند افـزایش هـدایت الکتریکـی     کاهش یافت. دلیل این موضوع می
). Marcote et al., 2001خـاك در اثـر مصـرف زیـاد کـود باشـد (      

تواننـد   مـی  ).Carthamus tinctorius L( اي عمیق گلرنـگ ه ریشه
). Naraki, 2001تـر خـاك جـذب نماینـد (     رطوبت را از اعماق پایین

 ,Khajehpoor(بینـد   عالوه بر آن گلرنـگ از آب زیـاد آسـیب مـی    
تواند یکی دیگر از دالیـل احتمـالی کـاهش     ). این موضوع می2004

ر هکتـار کمپوسـت زبالـه    تـن د  15و  10عملکرد گیاه در تیمارهـاي  

توانند آب زیـادي جـذب کـرده و     شهري باشد چون کودهاي آلی می
دلیل حساسیت گلرنگ به رطوبت زیـاد باعـث محـدودیت رشـد و      به

گزارشات دیگري نیز حاکی از این است کاهش عملکرد آن شده باشد. 
که با افزایش مصرف کودهاي آلی هدایت الکتریکـی خـاك افـزایش    

). Azimzadeh et al., 2014; Singer et al., 2004یافتـه اسـت (  
توانـد باعـث رقابـت بـین      عالوه برآن مقدار زیاد کودهـاي آلـی مـی   

کننده مواد آلی و گیاه براي مصرف نیتروژن باشد  ریزموجودات تجزیه
). آزمایش دیگري Lal, 1995شود ( که باعث محدودیت رشد گیاه می

)Azimzadeh, 2013لکرد گلرنگ بـا افـزایش   ) نیز مبین کاهش عم
باشد. افزایش عملکرد دانه در تیمار  مصرف کمپوست زباله شهري می

استفاده از پنج تن در هکتار کمپوست زباله شهري در مقایسه با تیمار 
  درصد بود.  21کود شیمیایی 

زمان بـا کشـت اسـتفاده شـدند تیمـار کـود        که کودها هم زمانی 
رها عملکرد بیشـتري تولیـد نمـود    شیمیایی در مقایسه با تمامی تیما

تواند قابلیت دسترسی بهتر گیـاه بـه    ). دلیل این موضوع می2(جدول 
شود. آزاد شدن مواد غذایی گیاه از  نیترات باشد که از کود اوره آزاد می

کودهاي آلی مدت زمان بیشتري نیاز دارد که در طول این مدت گیاه 
د بود کـه باعـث کـاهش    رو خواه هبا محدودیت جذب مواد غذایی روب

رغم  ).  علیSiadat and Moradi telavat, 2011( شود رشد گیاه می
 کمپوست ثیر تیمارهاي مختلف کود ورمیأدار ت عدم وجود تفاوت معنی

در کوددهی همزمان با کشت بر عملکرد دانه از همان روندي تبعیـت  
نمود که کوددهی قبل از کشت نشـان داده بـود ولـی اخـتالف بـین      

دار بین مقدار  رغم عدم وجود تفاوت معنی مارها کمتر بود. یعنی علیتی
کمپوست، مصرف هفـت تـن در    تن در هکتار ورمی 10چهار، هفت و 

هکتار در مقایسه با دو سطح دیگر عملکرد دانه بیشتري تولیـد نمـود   
 33زمان با کشت، مصرف  کیلوگرم در هکتار). در کوددهی هم 1503(

تن در هکتار عملکـرد   50و  20وي در مقایسه با تن در هکتار کود گا
کیلوگرم در هکتار). عملکـرد دانـه در    1508دانه بشتري تولید نمود (

 881تن در هکتار کود گاوي  20زمان با کشت در تیمار  کوددهی هم
 1508تن در هکتار به  33کیلوگرم در هکتار بود که با افزایش کود به 

تـن   33افزایش عملکرد دانه در تیمـار  کیلوگرم در هکتار رسید. دلیل 
تواند  تن کود گاوي در هکتار می 20کود گاوي در هکتار در مقایسه با 

به دلیل حجم بیشتر کود در این تیمار بوده که توانسته است کـاهش  
زمان الزم براي تجزیه کود را جبران کند. افزایش مصرف کود گاوي 

کیلوگرم در هکتار کاهش  1273تن در هکتار عملکرد دانه را به  50به 
گونه که ذکر شد کاهش عملکرد دانه با مصرف بیشتر  داد. البته همان

تواند به دلیل افزایش هدایت الکتریکی خاك باشد کـه بـراي    کود می
). مصـرف  Marcote et al., 2001نمایـد (  گیاه ایجاد محدودیت می

ا کشـت  زمان ب تن در هکتار کمپوست زباله شهري هم 15و  10پنج، 
نیز همان روند استفاده از این نوع کود قبل از کشت را نشان داد. یعنی 
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بیشترین عملکرد دانه با مصرف پنج تـن در هکتـار کمپوسـت زبالـه     
کیلو گرم در هکتـار). مهرآفریـد و همکـاران     1379( شهري تولید شد

)Mehrafarid et al., 2014کید بر مصرف پنج تن در هکتار أ) نیز ت
  ي شهري براي تولید گلرنگ داشتند. بالهکمپوست ز

 6753متوسط عملکرد بیولوژیک در تیمار کوددهی قبل از کشت (
کیلـوگرم در   6716زمان با کشت ( کیلوگرم در هکتار) و کوددهی هم

 2گونه که در جدول  داري نداشت. همان هکتار)  اختالف آماري معنی
ولوژیـک در  شود در کوددهی قبـل از کشـت عملکـرد بی    مالحظه می

تمامی تیمارهاي کود آلی بیشتر از شاهد و تیمار کود شـیمیایی بـود.   
که کوددهی قبـل از   کمپوست زمانی بین سه سطح مصرف کود ورمی

داري مشاهده نشد. نتایج نشان داد  کشت انجام شد تفاوت آماري معنی
دار نبـود   که تفاوت بین سه سطح کود گاوي نیز از نظر آماري معنـی 

تـن در هکتـار عملکـرد     50و  33بـه   20ایش مصرف کود از ولی افز
کیلوگرم در هکتار کاهش داد.  6553و  7413به  7476بیولوژیک را از 

تن در هکتـار کـود    5که کوددهی قبل از کشت بود مصرف  در زمانی
تن در هکتار بیشـترین   15و  10کمپوست زباله شهري در مقایسه با 

  در هکتار) را تولید نمود.  کیلوگرم 7980( عملکرد بیولوژیک
که کوددهی هم زمان بـا کشـت انجـام شـد بیشـترین       در زمانی

کیلوگرم  8528عملکرد بیولوژیکی در تیمار استفاده از کود شیمیایی با 
موقع بـه   در هکتار حاصل شد که شاید یکی از دالیل آن دسترسی به

کوددهی  کمپوست در نیترات بود. عملکرد بیولوژیک در سه تیمار ورمی
داري نشان نداد. در کوددهی همزمان  زمان با کشت، اختالف معنی هم

با کشت در بین سه سطح کود گـاوي بیشـترین عملکـرد بیولوژیـک     
کیلـو گـرم در    8033تن در هکتار کود گاوي بود ( 33متعلق مصرف 

زمـان بـا کشـت در     تن در هکتار کود گاوي هـم  33هکتار). مصرف 
درصد افـزایش عملکـرد بیولوژیـک    6/31تار تن در هک 20مقایسه با 

تن در هکتار  20نشان داد. کاهش عملکرد بیولوژیک در تیمار مصرف 
کود گاوي نیز ممکن است به دلیل زمان بر بودن تجزیه کودي باشد 

ـ     33ن به آکه افزایش مقدار  خیر أتن در هکتار توانسـته اسـت ایـن ت
دار بـین سـه    معنـی  رغم عدم وجود تفـاوت  زمانی را جبران کند. علی

زمان با کشت استفاده شدند  که هم سطح کمپوست زباله شهري زمانی
  تن در هکتار، بیشترین عملکرد بیولویک را تولید نمود. 5مصرف 
  

ثیر تــاریخ أعملکــرد دانــه و عملکــرد بیولوژیــک تحــت تــ 
  (سال دوم) 1392-93استفاده از کود و نوع کودها در سال 

که کوددهی قبـل   ط عملکرد دانه زمانیدر سال زراعی دوم متوس 
زمان با کشت انجـام   که کوددهی هم و زمانی 649از کشت انجام شد 

-92کـه در سـال    لیا) در ح2کیلوگرم در هکتار بود (جدول  745شد 
بـرعکس بـود.    یعنی اولین سال استفاده از کود آلی روند دقیقاً 1391

زمان بـا   ددهی همکو 1392-93رسد دلیل این که در سال  نظر می به

کشت عملکرد بیشتري تولید نموده اسـت بـه ذخیـره کـود در خـاك      
شوند و  شود. کودهاي آلی به مرور زمان در خاك تجزیه می مربوط می

توانند مورد استفاده گیاه قرار گیرنـد و حتـی    در طول دوره رویش می
 توانند در خاك ذخیره شده و مورد استفاده واقـع  براي سال بعد نیز می

گیاه عالوه بر عناصر غذایی که از کود مورد  1392-93شوند. در سال 
ن سال استفاده نموده است از ذخیره کودي سال قبل نیز آاستفاده در 

  مند شده و باعث افزایش عملکرد شده است. بهره
شود عملکرد دانه در کـوددهی   مالحظه می 2با توجه به جدول   

کمپوسـت در   در هکتار ورمـی قبل از کشت در تیمار مصرف هفت تن 
تن در هکتار بیشتر بود. افزایش عملکـرد   10مقایسه با تیمار چهار و 

دانه در تیمار هفت تن در هکتار در مقایسه مصرف چهار تن در هکتار 
درصـد  10تن در هکتـار   10درصد و در مقایسه با تیمار مصرف 5/52

کـود   بیشتر بود. در بین سه سطح مصرف کود گاوي نیـز سـطح دوم  
 50و  20تن در هکتار کود گاوي در مقایسه با  33گاوي یعنی مصرف 

تـن در هکتـار    33تن در هکتار عملکرد بیشتري تولید نمود. مصرف 
درصد و در مقایسه با  8/15تن در هکتار  20کود گاوي در مقایسه با 

درصد افزایش یافت. در بین سه سطح کمپوست  30تن در هکتار  50
تـن   15تن و  10ف پنج تن در هکتار در مقایسه با زباله شهري مصر

درصد افزایش عملکرد دانه داشت.  64درصد و  36ترتیب  در هکتار به
جــز تیمـار چهــار تــن در هکتــار   کلیـه تیمارهــاي مــورد بررسـی بــه  

تن در هکتار کمپوست زباله شهري در مقایسه با 15کمپوست و  ورمی
بیشتري تولید نمودند. به نظر  شاهد و تیمار کود شیمیایی، عملکرد دانه

رسد همانند سال اول مقادیر باالي کودهاي آلی باعث محدودیت  می
 دنبال داشت.  رشد گیاه شده که کاهش محصول را به

ــا کشــت مصــرف  در کــوددهی هــم ــار  10زمــان ب تــن در هکت
کمپوست در مقایسه با چهـار و هفـت تـن در هکتـار، کمتـرین       ورمی

تـن در   50ود. در بین تیمارهاي کود گاوي تیمار عملکرد دانه را دارا ب
تن در هکتار بیشترین عملکـرد دانـه را    33و  20هکتار در مقایسه با 

تولید نمود. در بین سه تیمار کمپوسـت زبالـه شـهري نیـز بیشـترین      
عملکرد دانه در مصرف پنج تن در هکتار کمپوست زباله شهري تولید 

تن کود گاوي  50گلرنگ با مصرف ي  ). تولید بیشتر دانه2شد (جدول 
ــیم زاده      ــط عظ ــر آن توس ــادیر کمت ــا مق ــه ب ــار در مقایس در هکت

)Azimzadeh, 2013 .نیز گزارش شده است (  
 2275متوسط عملکـرد بیولوژیـک در کـوددهی قبـل از کشـت      

کیلوگرم در  2485زمان با کشت  کیلوگرم در هکتار و در کوددهی هم
درصـد افـزایش    5/8بـا کشـت    هکتار بود که در کوددهی همزمـان 

). عملکرد بیولوژیک در تیمارهاي مختلف 2(جدول  عملکرد نشان داد
کوددهی قبل از کشت از روند مشابه با عملکـرد دانـه تبعیـت نمـود     

  ). 2(جدول 
در کوددهی قبل از کشت در بـین تیمارهـاي ورمـی کمپوسـت،     

ـ  33مصرف هفت تن در هکتار، بین تیمارهاي کود گاوي مصرف  ن ت
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 در هکتار و بین تیمارهاي کمپوست زباله شهري تیمـار پـنج تـن در   
هکتار در مقایسه با بقیه تیمارها عملکـرد بیولوژیـک بیشـتري تولیـد     

 نمود. 
  

 
  و 1391-92اثرات متقابل تاریخ استفاده از کودهاي آلی و کودهاي آلی بر عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک گلرنگ دو فصل رشد  -2جدول 

93-1392 
 Table 2- Interaction effect of organic fertilizers and dates of application on seed and biological yield of safflower in 2013 and 

2014 growing season  
  کیلوگرم در هکتار -عملکرد بیولوژیک

Biological yield kg ha-1 
  کیلوگرم در هکتار-عملکرد دانه

Seed yield kg ha-1   
  
  
  Treatments -تیمارهاي آزمایش

زمان  کوددهی هم
  با کشت

Fertilizing at 
planting time 

ی قبل از هکودد
  کشت

Fertilizing before 
planting 

زمان  کوددهی هم
  با کشت

Fertilizing at 
planting time 

  کوددهی قبل از کشت
Fertilizing before 

planting 

(2013) 92-1391    
5286g 5540e-g 1098fg 1347c-f*   Control  شاهد  
8526a 6166c-g 1825a 1348c-f        100 kg.h-1 nitrogen100کیلوگرم در هکتار نیتروژن 

6873b-e 6746b-f 1457a-f 1501a-d        4 ton.ha-1 vermicompost 4 کمپوست تن در هکتار ورمی     
6653c-f 6800b-f 1503a-e 1791ab        7 ton.ha-1 vermicompost        7کمپوست تن در هکتار ورمی  
6840b-e 6266c-g 1403b-f 1400b-f      10 ton.ha-1 vermicompost 10 کمپوست تن در هکتار ورمی  
5496fg 7476a-c 881g 1723a-c     20 ton.ha-1  cow manure 20 تن در هکتار کود گاوي  
8033ab 7413a-c 1508a-e 1541a-d     33 ton.ha-1 cow manure 33 تن در هکتار کود گاوي 
7413a-c 6553c-g 1273d-f 1461a-f     50 ton.ha-1 cow manure 50 تن در هکتار کود گاوي  
6513c-g 7980ab 1379c-f 1709a-c 

5 ton.ha-1 solid waste compost 
 تن در هکتار کمپوست زباله شهري 5

5766d-g 6260fc-g 1133e-g 1338c-f 
10 ton.ha-1 solid waste compost 

 تن در هکتار کمپوست زباله شهري 10

6473c-g 7080b-d 1266e-g 1541a-d 
 15 ton.ha-1  solid waste compos 

  تن در هکتار کمپوست زباله شهري 15
6716 6753 1338 1518  Average متوسط  

 (2014)93-1392  
1913hi 1751h-j 590g-i 404j-l   Control  شاهد  
276cl 1984gh 885bc 576l-i        100 kg.h-1 nitrogen100    کیلوگرم در هکتار نیتروژن 
3082b 1196k 906b 355l         4 ton.ha-1 vermicompost 4 کمپوست تن در هکتار ورمی  
2645cd 2538c-e 896b 746c-f         7 ton.ha-1  vermicompost 7کمپوست تن در هکتار ورمی 
2570c-e 2442d-f 714ef-h 672e-i      10ton.ha-1  vermicompost 10 کمپوست تن در هکتار ورمی  
1685ij 2784c 525i-k 736d-g      20 ton.ha-1 cow manure 20 تن در هکتار کود گاوي  
1600j 3157b 538ij 874b-d       33 ton.ha-1 cow manure 33  در هکتار کود گاويتن 
3733a 2240fg 1045a 608f-i      50 ton.ha-1 cow manure 50 تن در هکتار کود گاوي  

2592c-e 3103b 778b-e 1088a 
5 ton.ha-1 solid waste compost 

 تن در هکتار کمپوست زباله شهري 5

2314ef 2240fg 597f-i 693e-h 
10 ton.ha-1 solid waste compost 

 ر هکتار کمپوست زباله شهريتن د 10

2442d-f 1622j 725e-h 394kl 
 15 ton.ha-1solid waste compos 

  تن در هکتار کمپوست زباله شهري 15
2485 2275 745 649  Average متوسط 

 داري ندارند % اختالف معنی5 هایی که داراي یک حرف مشترك باشند در سطح احتمال * در هر سال زراعی میانگین
* In each growing season means with the similar letters are not significantly different at P≤0.05  
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زمان با کشت عملکرد بیولوژیک از همان روندي  در کوددهی هم

تبعیت نمود که عملکـرد دانـه نشـان داده بـود. مصـرف چهـار تـن        
ت محصـول  کمپوسـ  میرکمپوست در هکتار از بقیه تیمارهاي و ورمی

تن  50و  33و  20تیمار  3بیشتري تولید نمود. عملکرد بیولوژیک در 
کیلـوگرم در   3733و  1600، 1685ترتیـب   در هکتار کود گـاوي بـه  

هکتار بود. پنج تن کمپوست زباله شهري در هکتار نیز در مقایسه بـا  
درصد و شش درصـد محصـول بیشـتري     11تن در هکتار  15و  10

  تولید نمود.  
جـز یـک    شود که به مالحظه می 2طور کلی با توجه به جدول  به

زمـان بـا    تن در هکتار کود گاوي در کوددهی هـم  50مورد (مصرف 
کشت در سال دوم) سطح سوم هریک از کودها در هر دو تاریخ کشت 
و در هر دو سال باعث کاهش عملکرد دانه شده است. گرچه در بعضی 

ثیر بازدارندگی کودهاي آلی أت ولی تدار نیس ها معنی موارد این اختالف
عنوان مثال مصـرف   دهد. به را با افزایش مصرف این کودها نشان می

تن در  15و  10پنج تن در هکتار کمپوست زباله شهري در مقایسه با 
هکتار در هر دو سال و هر دو تاریخ مصرف کود بیشترین عملکرد دانه 

وانـد تغییـر خصوصـیات    ت را تولید نموده است. دلیل این موضـوع مـی  
) Mamo et al., 1998( شـیمیایی خـاك باشـد. مـامو و همکـاران     

دلیل وجود مـواد سـمی    ها ممکن است به گزارش نمودند که کمپوست
) نیز وجود Sumner, 2000(باعث محدودیت رشد گیاه شوند. سومنر 

ها را یک محدودیت براي استفاده از  برخی عناصر سنگین در کمپوست
نتایج مشابهی توسط سایر محققین نیـز گـزارش شـده     .داند ها می آن

 .)Azimzadeh, 2013; Merafarid et al., 2014( است
 

ثیر تاریخ أتعداد طبق در بوته و تعداد دانه در طبق تحت ت 
     1391-92استفاده از کود و نوع کودها در سال 

کـه کـوددهی    شود زمـانی  مالحظه می 3گونه که در جدول  همان
ز کشت انجام شد بین تیمارهاي کودي و شاهد در رابطه با تعداد قبل ا

زمان با  داري مشاهده نشد. در کوددهی هم طبق در بوته اختالف معنی
کشت بیشترین تعداد طبـق در بوتـه در تیمـار چهـار تـن در هکتـار       

  تن در هکتار کود گاوي مشاهده شد.  33کمپوست و  ورمی
رین تعداد دانه در طبـق در  کمپوست بیشت در بین سه سطح ورمی

کوددهی قبل از کشت در تیمار مصرف هفت تن در هکتـار مشـاهده   
) که افزایش عملکرد دانه در تیمـار مصـرف هفـت تـن در     6/23شد (

تواند به همین موضوع نسبت داده شود. بین  کمپوست می هکتار ورمی
تعداد دانه در طبق در سه سطح کود گاوي و سه سطح کمپوست زباله 

داري دیده نشد (جدول  هري در کوددهی قبل از کشت اختالف معنیش
3 .(  

داري  زمان با کشت انجام شد تفاوت معنـی  که کوددهی هم زمانی
کمپوست در رابطه بـا تعـداد دانـه در طبـق      بین سه سطح کود ورمی

تن کود گاوي  50و  33مشاهده نشد. تعداد دانه در طبق در تیمارهاي 
این دو  ن کودگاوي بود که عملکرد دانه بیشتر درت 20بیشتر از تیمار 

تواند به همین موضوع نسـبت داده شـود. بـین سـه سـطح       تیمار می
زمـان بـا کشـت اخـتالف      کمپوست زباله شهري هم در کوددهی هم

داري مشاهده نشد ولی در عین حال تعداد دانه در طبق در تیمار  معنی
 ).3(جدول  بودپنج تن در هکتار کمپوست زباله شهري بیشتر 

  
ثیر تاریخ أتعداد طبق در بوته و تعداد دانه در طبق تحت ت

  1392-93استفاده از کود و نوع کودها در سال 
تعداد طبق در بوته در کوددهی قبل از کشـت در تیمـار مصـرف    

تـن در   10کمپوست در مقایسه بـا هفـت و    چهار تن در هکتار ورمی
ین صفت تیمار مصـرف هفـت   داري کمتر بود. ا صورت معنی هکتار به

 11کمپوست در هکتار در مقایسه با مصرف چهار و  تن در هکتار ورمی
). در کوددهی 3جدول ( درصد بیشتر بود 6و  50ترتیب  تن در هکتار به

تن در هکتار  33به  20قبل از کشت با افزایش مصرف کود گاوي از 
و با افـزایش  طبق در بوته افزایش  14به  5/12تعداد طبق در بوته از 

عدد کاهش یافت که بیـانگر   5/10تن در هکتار به  50کود گاوي به 
باشـد.   اثر منفی مصرف زیاد کود گاوي بر تعـداد طبـق در بوتـه مـی    

مصرف پنج تن در هکتار کمپوست زباله شهري در کـوددهی قبـل از   
 10طبق در بوته تولید نمود که با افزایش مصرف کود به  6/11کشت 

 8/31درصد و  8/19ترتیب  هکتار، تعداد طبق در بوته بهتن در  15و 
درصد کاهش یافت. تعداد طبق در بوته در شاهد در کوددهی قبـل از  

عدد بود. تعداد  2/8و  8/8ترتیب  زمان با کشت به کشت و کوددهی هم
زمان با کشت در  طبق در بوته در تیمار کود شیمیایی در کوددهی هم

درصد بیشتر بود که دلیل آن  7/20کشت  مقایسه با کوددهی قبل از
زمان با کشت  قابلیت دسترسی بهتر گیاه به کود در تیمار کوددهی هم

بوده است. تعداد طبق در بوته در تیمار مصرف چهـار تـن در هکتـار    
عدد بـود کـه بـا     9/12زمان با کشت  کمپوست در کوددهی هم ورمی

 1/10و  9/10بـه   ترتیـب  تن در هکتار بـه  11افزایش کود تا هفت و 
تن در هکتار  4عدد کاهش یافت. تعداد طبق در بوته در تیمار مصرف 

زمان با کشت در مقایسه با همین تیمار  کمپوست در کوددهی هم ورمی
ن قابلیت آدرصد بیشتر بود که دلیل  5/56در کوددهی قبل از کشت 

زمـان بـا    دسترسی بهتر گیاه به عناصر غذایی در تیمار کوددهی هـم 
باعـث   1391-92کشت بوده است. کودهاي مورد اسـتفاده در سـال   

افزایش ذخیره مواد آلی خاك و قابلیت دسترسی گیاه به عناصر غذایی 
نیز باعث  1392-93شده است و مصرف مجدد کودهاي آلی در سال 

ــتر       ــرف بیش ــت. مص ــده اس ــاك ش ــذایی در خ ــر غ ــدید عناص تش
ط رشد تعداد طبق در کمپوست به دلیل ایجاد محدودیت در محی ورمی

 گیاه را کاهش داده است. 
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  و 1391-92اثرات متقابل تاریخ استفاده از کودهاي آلی و کودهاي آلی بر تعداد طبق در بوته و تعداد دانه در طبق در دو سال زراعی  -3جدول
93-1392  

Table 3- Interaction effect of organic fertilizers and dates of application on number of head per plant and number of seed per 
plant and biological yield of safflower in 2013 and 2014 growing season  

  تعداد دانه در طبق
Seeds per head 

  تعداد طبق در بوته
Head per plant   

  
  تیمارهاي آزمایش

 Treatments  

زمان با  با  کوددهی هم
  کشت

Fertilizing at 
planting time 

کوددهی قبل از 
  کشت

Fertilizing 
before planting 

زمان با  کوددهی هم
  کشت

Fertilizing at 
planting time 

کوددهی قبل از 
  کشت

Fertilizing 
before 

planting 
(2013) 92-1391  

15.7h-k 18.6d-h 3.5l 3.7kl*  Control   شاهد  
17.4d-i 16.9d-g 4.7kl 4.3kl      100 kg.h-1 nitrogen100    کیلوگرم در هکتار نیتروژن 
18.9d-i 17.7d-h 6h-l 4kl     4 ton.ha-1 vermicompost 4 کمپوست تن در هکتار ورمی  
18.7d-i 23.6b-f 4.3kl 4.3kl       7 ton.ha-1 vermicompost 7کمپوست تن در هکتار ورمی 
18.4d-i 18.3d-i 4.9kl 4.8kl     10ton.ha-1 vermicompost10 کمپوست تن در هکتار ورمی  
11.3k 18.7d-i 4.5kl 3.6l    20 ton.ha-1 cow manure 20 تن در هکتار کود گاوي  
14.6ik 16.8d-i 6.1-l 3.9kl     33 ton.ha-1 cow manure 33 تن در هکتار کود گاوي 
16g-k 19.7c-h 5kl 3.7kl    50 ton.ha-1 cow manure 50 کود گاوي تن در هکتار  

17.3d-i 17.9d-i 4.5kl 4.3kl 
5 ton.ha-1 solid waste compost 

 تن در هکتار کمپوست زباله شهري 5

16.5f-j 18de-i 5.1j-l 4kl 
10 ton.ha-1 solid waste compost 

 تن در هکتار کمپوست زباله شهري 10

16.6fg-k 16.7e-h 4.6kl 3.7kl 
 15 ton.ha-1 solid waste compos 

  تن در هکتار کمپوست زباله شهري 15
16.5 18.4 4.8 4 Average  متوسط  

  1392-93سال  (2014)

25a-f 13.2jk 8.2e-i 8.8d-h* 
 Control   

  اهد  ش
32.7a 25.5a-e 11.1b-e 8.8d-h     100 kg.h-1 nitrogen100    کیلوگرم در هکتار نیتروژن 
32.4a 26.3a-e 12.9bc 5.6i-l      4 ton.ha-1 vermicompost 4 کمپوست تن در هکتار ورمی  

30.5ab 30ab 10.9c-f 11.2b-e     7 ton.ha-1  vermicompost 7 کمپوست تن در هکتار ورمی 

29a-c 25.8a-f 10.1c-f 10.5c-f 
 10ton.ha-1  vermicompost   

  کمپوست تن در هکتار ورمی 10
25.7a-f 26.4a-d 8.2e-i 12.5bc 

20 ton.ha-1 cow manure   
  تن در هکتار کود گاوي 20

22.4b-g 31.2ab 6.7g-k 14ab 
 33 ton.ha-1 cow manure   

 تن در هکتار کود گاوي 33

24.5a-f 25.6a-f 15.9a 10.5c-f 
50 ton.ha-1 cow manure  

  تن در هکتار کود گاوي 50 
25.9a-f 28.8a-c 10.5c-f 11.6b-d 

5 ton.ha-1 solid waste compost 
 در هکتار کمپوست زباله شهري تن 5

25.7a-f 18.9d-i 11b-e 9.3d-g 
10 ton.ha-1 solid waste compost 

 تن در هکتار کمپوست زباله شهري 10

32.3a 22.3b-g 10.2c-f 7.9f-j 
 15 ton.ha-1 solid waste compos 

  تن در هکتار کمپوست زباله شهري 15
27.8 25 10.5 10 Average  متوسط  

 داري ندارند % اختالف معنی5 هایی که داراي یک حرف مشترك باشند در سطح احتمال هر سال زراعی میانگین* در 
* In each growing season means with the similar letters are not significantly different at P≤0.05  
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زمان با کشت  تن در هکتار کود گاوي در کوددهی هم 50مصرف 

عدد طبق در بوته بیشترین تعداد طبق در بوته را تولید  9/15د با تولی
تن در هکتـار   50نمود. افزایش عملکرد دانه گلرنگ در تیمار مصرف 

تواند به همین دلیل باشد.  کشت می کود گاوي در کوددهی همزمان با
تعداد طبق در بوته در سـه سـطح کـود کمپوسـت زبالـه شـهري در       

  تالف زیادي نشان ندادند.زمان با کشت اخ کوددهی هم
تعداد دانه در طبق در کوددهی قبل از کشت در تیمار هفت تن در 

تـن در هکتـار    10کمپوست در مقایسه با مصرف چهار و  هکتار ورمی
درصد بیشتر بود. مصـرف   14 درصد و 3/12ترتیب  کمپوست به ورمی

تن در هکتار کود گاوي در کوددهی قبل از کشت نیز در مقایسـه   33
درصـد   9/17درصـد و   4/15ترتیب  تن در هکتار به 50و  20با تیمار 

طبق در بوته بیشتري تولید نمود. در سه سطح مصرف کمپوست زباله 
تن در هکتار  15و  10شهري مصرف پنج تن در هکتار در مقایسه با 

درصد طبق در بوته بیشتري داشت. تعداد دانـه در   5/22درصد و  34
کمپوست  ان با کشت در تیمار چهار تن ورمیزم طبق در کوددهی هم
تن بیشتر بود. در سه مقدار کود گـاوي نیـز    10در مقایسه با هفت و 

دار بیشترین تعـداد دانـه در طبـق در     رغم عدم وجود تفاوت معنی علی
تن در هکتار کود گاوي مشاهده شد. در بین مقادیر مختلف  20تیمار 

د دانه در طبـق در کـوددهی   کود کمپوست زباله شهري بیشترین تعدا
تن در هکتار مشاهده شد که در  15زمان با کشت در تیمار مصرف  هم

تن در هکتار کمپوست زباله شهري حدود  10مقایسه با مصرف پنج و 
 درصد بیشتر بود. 20

 
  گیري نتیجه
طورکلی با توجه به نتایج این آزمایش بهتر است اگر کودهـاي   به

کمپوست بـراي   وست زباله شهري و ورمیآلی همانند کود گاوي، کمپ
شوند دو یا سه ماه زودتر از زمان کشت  اولین بار در زمین استفاده می

شود استفاده همزمان  استفاده شوند ولی اگر براي سال دوم استفاده می
با کشت مناسب تر است. نتایج این آزمـایش بیـانگر ایـن اسـت کـه      

ـ  لکـرد محصـول دارنـد    ثیر منفـی بـر عم  أمصرف زیاد کودهاي آلی ت
بنابراین براي هر محصول زراعی، حـد مطلـوبی از هریـک از کودهـا     

ثیر مثبت کودهاي گاوي أرغم ت وجود دارد که باید مشخص شود. علی
رسد مصرف پنج تن در  کمپوست بر عملکرد گلرنک به نظر می و ورمی

هکتار کمپوست زباله شهري دو ماه قبل از کشت بهترین تیمار براي 
 ط آب و هوایی شمال خراسان باشد. ید گلرنگ در شراتولی

  
  سپاسگزاري

هزینه اجراي این آزمـایش توسـط دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد      
  شود. وسیله تشکر و قدردانی می مین شده است که بدینأشیروان ت
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Introduction 

Soil organic matters impose direct and indirect effect on crop production through providing of nutrients and 
also improvement of soil physical condition and stimulation of plant growth. It also seems that plant production 
based on application of organic fertilizers is more stable than application of chemical fertilizers. So, there has 
been lots of attention from agronomists, ecologists and consumers toward organic fertilizers. In organic farming, 
agricultural ecosystem is considered as a living thing and integrated totality, so in this system, soil, crop, 
microorganisms and micro-climate affect on each other and also are under the effect of each other. For better 
performance of this system, each component should be in its appropriate condition. Periodical reverse of organic 
matter to soil and crop rotation will improve biological and physical characteristics of soil. However, balance of 
nutrients in organic matter which is available for plant is important because causes less dependence to chemical 
fertilizers. Indeed, nutrients balance is more important than application of chemical fertilizers that can lead to 
water pollution and decreasing quality of food products. Application of chemical fertilizers caused considerable 
increasing of farmer's income in last decade. These fertilizers also imposed ecological and environmental 
problems. In Iran like most of the countries, overusing of chemical inputs like fertilizers has caused destruction 
of water and soil resources. In addition, leaching of soluble chemical fertilizers specially nitrogen fertilizers has 
caused pollution of drinking water and overfilling of the water of lakes and ponds in some regions. So 
researchers have done a lot of effort to replace organic and biological fertilizers with chemical one.  The aim of 
this experiment was to study the effect of organic fertilizers on safflower production.  

Materials and Methods 
In order to evaluate the effect of organic fertilizers and two different application dates of them on safflower 

an experiment was conducted at Islamic Azad University of Shirvan, Iran, in growing season of 2012-2013 and 
2013-2014. Date of first application was two month prior of planting and date of second application was 
simultaneous with planting. Amounts of vermicompost included 4, 7 and 10 ton ha-1, municipal solid waste 
compost included 5, 10 and 15 ton ha-1, cow manure included 20, 33 and 50 ton ha-1, nitrogen chemical fertilizer 
included 100 kg ha-1 and control. Experiment was conducted as split plot based on randomized complete block 
design with three replications. Application time of organic fertilizers located in main plots and each one of 
organic fertilizers levels with nitrogen fertilizer and control as a independent treatment located in subplots. 
Required rates of different fertilizers were scattered by hand into the plots on 20th Feb then no operation was 
done until April 21th. On April 21th, main plots which should have been applied fertilization simultaneous with 
planting were received fertilizers. At this time, all of the plot which have been received fertilizers on Feb 20th 
plus plots which received fertilizers recently were planted simultaneously. Data were combined analyzed by 
MSTAT-C software and means were compared with Duncan’s test at the 5% level of probability.  

Results and Discussion 
The results showed that in first growing season, fertilizer application before planting caused 12% yield 

increment of safflower compared with fertilizer application at planting time but in second growing season, 
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fertilizer application at the time of planting caused 12.8% yield increment of safflower compared with fertilizer 
application before planting. Enough time for manure decomposition can be the reason for this difference. In first 
year in fertilizer application before planting, all treatments except 10 ton h-1 municipal solid waste compost 
produced more seed yield than control and chemical fertilizer treatments. In fertilizer application at planting 
time, chemical fertilizer treatment produced the highest seed yield compared with other treatments. The faster 
availability of nitrogen chemical fertilizer is the reason for more seed yield in this treatment compared with 
organic fertilizers. In second year in fertilizer application before planting all treatments except 4 ton h-1 
vermicompost and 15 ton h-1 municipal solid waste compost produced more seed yield compared with control 
and chemical fertilizer treatments but in fertilizer application at planting time chemical fertilizer, 4 and 7 ton h-1 
vermicompost showed higher seed yield. 

Conclusions 
According to the results of this experiment, using 5 ton h-1 municipal solid waste compost before planting is 

the best treatment to use in safflower production in northern Khorasan.  
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