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 چکيده

 رحدر قالب ط شاهی آزمایشی و عملکرد  زیولوژیکوبرخی صفات فیبررسی تاثیر کودهای آلی بر رشد  به منظور

تیمارهای آزمایشی های کامل تصادفی با سه تکرار درگلخانه تحقیقاتی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان اجرا شد. بلوک

و خاک معمولی  درصد حجم گلدان 02و  12کودهای آلی )مرغی، دامی و ورمی کمپوست( به میزان  جایگزینی شامل

، طول ریشه، عرض برگ، وزن خشک ساقه و ریشه، تحت تاثیر بوتهبیشترین ارتفاع  داد کهنتایج نشان . بود (شاهد)

 12های تیماردر bمحتوای کلروفیل افزایش . مشاهده شد ورمی کمپوست درصد 02و  12با جایگزینی تیمارهای کودی

در پوست ومحتوای فنل و فالونوئید کل ورمی کمدرصد  02در تیمار  aدرصد کود دامی و ورمی کمپوست و کلروفیل  

 7/100-102)ر دوسطح کودهای مرغی ها تحت تاثیر همحتوای روی نمونه مشاهده شد.ورمی کمپوست  درصد 12تیمار

 022 -3/733)و آهن  گیاه(/ گرممیکرو 0/301-9/370) ، منگنزگیاه(/ گرمکرومی 3/103-7/115) و دامیگیاه(  /گرمکرومی

کود  هردو سطحتاثیر  زیم تحتیمن . محتوایندقرار گرفت کمپوستورمیتیمار حت تاثیر هر دو سطح ته( گیا/ گرمکرومی

 کود ورمی کمپوست درصد جایگزینی با 02پتاسیم تحت تاثیر محتوای ، گیاه(/ گرممیلی 0/0-23/7) دامی

 کمترین میزان کلسیمگرفت.  قرارهر گیاه( در گرم میلی 0/7) دامیکود  درصد 02و  گیاه( / گرممیلی  9/0) 

کود مرغی موجب افزایش محتوی نیتروژن  درصد 02تیمار شاهد مشاهده گردید. سطوح کودی  گیاه( در/ گرممیلی 9/0)

های خاک و بهبود جذب عناصر توسط ریشه محتوای رسد که جایگزینی کودهای آلی با تاثیر بر ویژگیبه نظر می. گردید

 توان انتظاردهد و میداری تحت تاثیر قرار میمحتوای ترکیبات آلی گیاه را به صورت معنیعناصر معدنی  و ترکیب و 

ای های تغذیههای کمی و کیفی شاهی را در جهت بهبود ویژگیداشت که با مدیریت مصرف کودهای آلی بتوان شاخصه

 ودرمانی بهبود بخشید.

 

 ورمی کمپوست ،شاهی، کود آلی، فنل، محتوای عناصر کليدي: واژه هاي
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Abstract 

An experiment was conducted to study the effects of partial substitution of some organic 

fertilizers on the growth, yield and some physiological traits (elemental content, as well as phenolics, 

flavonoids and chlorophyll content of lepidium sativum as RCBD with three replications. Treatments 

were including control, (common soil) and different levels of vermicompost (10 and 20 %), poultry 

and cow manure substitution in soil. The results revealed that the highest plant height, root length, 

leaf widths and stem and root dry weight were observed with 10 and 20% of vermicompost. 

Chlorophyll a content had highest amount at 20% vermicompoust and chlorophyll b content had the 

highest amount with 10% vermicompost and cow manure substitution and for total flavonoids, 10 % 

vermicompost hold the highest data. For the elements, Zn content was affected by the poultry (120-

122.7 µg/plant) and cow manure (119.7-123.3 µg/plant) substitution. Mn2+(341.8-378.6 µg/plant) and 

Fe2+ (733.3-800 µg/plant)compositional amounts were statistically affected by vermiconpost. 

K+content (7.4 mg/plant) were positively responded to cow manure and vermicompost (8.6 mg/plant) 

both at 20% substitution. The lowest data for Ca2+content was belonged to control (4.6 mg/plan). 20% 

poultry and cow manures affected N content of the plant. It seems that organic fertilizers substitution 

affects the soil characteristics and improves nutrients absorption and hence influences the vegetative 

growth, elemental content of plants tissue as well as the organic compounds pool. Finally, it is worthy 

of note that with the suitable management of organic fertilizers utilization we would be able to 

promote the yield and quality attributes of the plant in favor of nutritional and therapeutic plant 

properties. 
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 مهمقد

پروفایل بیوشیمیایی گیاهان تحت رشد و نمو و 

-تاثیر ژنتیک، شرایط محیطی، فصل رشد، مواد غذایی

دما، شدت و کیفیت نور تغییر  برداشت،روش خاک، 

کتورهای ذکر شده مواد غذایی خاک کند. ازمیان فامی

امروزه  .تاثیر مهمی در رشد نمو و عملکرد گیاه دارد

مصرف مواد آلی به عنوان کود به دلیل هزینه باالو 

دسترسی محدود چندان رایج نبوده و نیازهای عمده 

 شودین میغذایی گیاهان از طریق کودهای شیمیایی تام

به  و محیطی زیست مشکالت بروز به منجر امر این که

و  دیران)اد شودمی گیاهان عملکرد کاهشمرور زمان 

 بر که مفیدی اثرات علت به موادآلی .(0220همکاران 

 خیزیوحاصل فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی خصوصیات

 محسوب خاک مهم باروری ارکان از یکی دارند خاک

 خصوصیات موجب بهبود آلی کودهای شوندمی

 افزایش و (کاتیونی تبادل ، ظرفیتpHخاک ) شیمیایی

 به میزان دسترسی و هامیکروارگانیسم فعالیت

موادغذایی شده و تاثیر مثبتی در رشد و عملکرد گیاهان 

 هجامعه جهانی امروز(.0220ران و همکاران دی)اد دارند

ز درحال جستجو برای دستیابی به فناوری است که ا

محیطی پایدار و  ،از نظر زیستملحاظ اقتصادی قابل دوا

تولید ورمی کمپوست .اجتماعی قابل قبول باشد از لحاظ

هاست که استفاده از آن گامی مهم در یکی از این فناوری

ورمی باشد. پایدار می راستای تحقق اهداف کشاورزی

 تامینینده ها و دلیل کاهش سطح آالکمپوست به

 و فیزیکی شرایط بهبود، رد نیاز گیاهمو عناصرغذایی

در حال حاضر به عنوان یکی از  خاک حیاتی فرایندهای

 باشدبهترین کودهای زیستی محرک رشد گیاه مطرح می

 .(0210ریعتی و همکاران ش، 0229انور و همکاران )

 فیزیکی، هایویژگی بر مثبت تأثیر مرغی کودهای

 ودک بودن غنی ظلحا به. خاک دارند بیولوژیکی شیمیایی،

 سریع تر بسیار آن در موجود ازت اسیداوریک، از مرغی

 دگیرقرارمی گیاه استفاده مورد آلی کودهای سایر ازت از

درسبزیجات استفاده از کودهای .(0229)انور و همکاران 

به منظور حصول به حداکثر عملکرد امری رایج  یشیمیای

به دلیل عمدتا  NPKمی باشد. کودهای شیمیایی مانند 

د وموجب نشوشویی از دسترس گیاه خارج میآب

(. 0227)آیشا و همکاران،  گردندآلودگی محیط زیست می

های قابل مصرف سبزیها اندم درباال بودن غلظت نیترات 

 کم خونی ایجادانواع مسمومیت در حدمرگ، موجب ایجاد 

 درنیتروزآمین  تولید ماده سرطان زای  و در کودکان

 (.0220)ایشیواتا و همکاران شود می بزرگساالن

 .Lepidium Sativum Lنام علمی شاهی با 

از باشد. یم  Brassicaceaeیرهاز ت یکساله علفی یاهیگ

 گیکنندیهتصف اثرات یداراهمچنین  این گیاهنظر درمانی 

 آنتی اکسیدانی می باشدی و اشتهاآور ی،آورخلط ،خون

 (.0220و ونگینو  تسیتینگواو  0227ردون و همکاران )

دارویی شاهی، کشت  و متأسفانه با وجود ارزش غذایی

و با مصرف  و کار این گیاه به صورت محدود و محلی

در بررسی .شودانجام می مقادیر باالی کودهای شیمیایی

( در اسفناج 0210انجام شده توسط فالح و همکاران )

مشخص شد که مصرف کودهای آلی موجب کاهش تجمع 

باتوجه به ارزش غذایی  می شود. اندر گیاهنیترات 

سبزی شاهی به دلیل طیف متنوع ترکیبات موجود در آن 

و نیز با توجه به اینکه شاهی ازسبزیجات سریع الرشد 

بوده و از این طریق می تواند نقش مهمی در افزایش 

درآمد و اقتصاد خانواده های روستایی داشته باشد، از 

اثیرگذار بر میزان این ترکیبات و این رو اطالع از عوامل ت

د باشافزایش یا حفظ آنها از اهمیت بسزایی برخوردار می

همچنین با توجه به اینکه سبزیجات برگی نسبت به میوه 

ها و سبزیجات پیازی نیترات بیشتری در خود تجمیع 

نموده و باتوجه به خطرات شدید نیترات برسالمتی 

یجات به روش انسان، در راستای تحقق پرورش سبز

ارگانیک در پژوهش حاضر تاثیر جایگزینی کودهای آلی 

در پرورش  بر عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیک

 سبزی شاهی مورد بررسی قرار گرفت.
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 مواد و روش ها

 گلخانهدر  50-59این مطالعه در سال زراعی

تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید مدنی 

 آلی کودهایتعدادی از اثر بررسی منظور آذربایجان به

 هاییژگیعملکرد، میزان عناصر و برخی و بر

 کامل هایبلوک طرح صورت ،بهفیزیولوژیک شاهی

بذر شاهی از شرکت . اجرا در آمد تکرار به سه با تصادفی

سانتی متر  9پاکان بذر خریداری گردید. بذور بافاصله 

 شامل آلی تیمارکودهایازهم در گلدان کشت گردید. 

 دامی، کودحجمی خاک با  درصد 02و  12ایگزینی ج

عنوان شاهد به معمولی خاک کمپوست، و ورمی مرغی،

.خصوصیات شیمیایی کودهای مورد استفاده . بود

 شده است. ارائه 1درجدول 

پرُچازکُوا و کلروفیل با استفاده از روش محتوای 

 T80( با استفاده از اسپکتروفوتومتر )0221همکاران )

محتوای فنل  و فالونوئید کل .ن( تعیین شدیچساخت 

( 0211ها با استفاده از روش قربانلی و همکاران ) نمونه

گیری شد. از اسید گالیک به عنوان استاندارد برای اندازه

اندازه گیری ترکیبات فنلی و از روتین هیدرات به عنوان 

 استانداردبرای اندازه گیری فالونوئیدها استفاده شد.

( 1570دازه گیری عناصر از روش چمپاین و پرت )برای ان

 از استفاده با محلول قندهای میزان استفاده گردید.

 بریکس درجه براساس و( ژاپن ساخت) دستی رفرکتومتر

 از استفاده با آزمایش از حاصل هایداده. بیان شد

 موردتجزیه MSTATC،SPSSآماری افزارهاینرم

 LSD آزمون کمک به هادادهن میانگی مقایسه. گرفت قرار

 .گرفت صورت

 

 کودهاي آلی مورد استفادهاک و نمونه هاي خشيميایی فيزیکوبرخی خصوصيات   -1جدول

 خاک کود مرغی ورمی کمپوست کود دامی واحد عنصر

 9/2 70/3 59/1 0/2 % نیتروژن

 2.0 05/1 23/3 39/2 % فسفر

 2.9 99/0 5/9 00/2 % پتاسیم

 1/1 25/7 00/3 07/0 % کلسیم

 01/2 07/2 00/2 97/2 % منیزیم

 220/2 31/2 19/2 2.21 % سدیم

 mg/kg 100 100 090 70 روی

 mg/kg 17 09 09 11 مس

 mg/kg 0/02 303 910 9/07 منگنز

 mg/kg 5952 9990 1900 070 آهن

 5/2 90 70 99 % ماده آلی
EC ds/m 9/3 5/19 09 50/1 
pH - 0/7 7 9/7 59/7 

 فت خاک: شنی لومیبا     
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 نتایج و بحث

نتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس نشان 

دار تیمارهای کودی مورد استفاده بر دهنده تاثیر معنی

 محتوای فسفر وتمامی صفات مورد بررسی به غیر از 

 (.3 و 0ها بود )جدول مس نمونه

 رگ شاهیوزن خشک ریشه و بتاثير کودهاي آلی بر

در  برگ و ریشهان وزن خشک باالترین میز

ورمی کمپوست  درصد جایگزینی 02و  12تیمارهای 

بقیه تیمارهای مورد آزمون تاثیرات  (P≤1%)مشاهده شد

ار تیم متفاوتی در مقادیر صفات مذکور داشت و مشخصا

کنترل و در برخی مواقع تیمار کود دامی کمترین مقادیر 

 با آلی کودهای. (0ل )جدو این صفات را شامل می شد

 ،شیمیایی خاک و فیزیکی برخواص مثبت تغییرات ایجاد

 فصل طی در گیاه نیاز مورد عناصر موقع به تأمین و

 یاهگبهبود رشد  برای را ایبهینه شرایط توانندرشد، می

( عنوان 0211و همکاران ) نژادعلی رضاییآورند  فراهم

کاربرد کودهای آلی در همیشه بهار موجب  نمودند که

 گیاه می شود. عملکردش افزای

 

 تاثير کودهاي آلی برطول و عرض و تعداد برگ شاهی

داد که عرض برگ  نشان 0نتایج حاصل از جدول 

تحت تاثیر هر دومیزان کود ورمی کمپوست قرار گرفت 

و تعداد درصد  02در حالیکه طول برگ تحت تاثیر تیمار 

خاک در ورمی کمپوست  درصد 12تیمار برگ تحت تاثیر

درمورد صفات مذکور نیز تیمار ورمی  ر گرفت.قرا

تیمارهای  تیمارها بوده و بقیه موثرترینگمپوست 

جایگزینی کود باالخص کودمرغی کمترین ومتغیرترین 

( 0229انور و همکاران )تاثیر رادررابطه با صفات داشت. 

 کمپوست، به دلیل بهبودورمی گزارش نمودند که مصرف

بسترمناسب برای رشد ریشه خاک، ایجاد  فیزیکی شرایط

نیاز،  عناصر غذایی مورد و افزایش دسترسی گیاه به

 .عملکرد در گیاه ریحان فرانسوی گردید موجب افزایش

 اکثرو ورمی کمپوست  دامی رسد کودهاینظرمی به

قابل جذب بوده و که  به نسبتی را گیاه نیاز مورد عناصر

 بودن بادارا و هستند دارا رشد را ترفیع می بخشند

 خاک ها،ریزمغذی کمتری مقدار و به مصرف پر عناصر

 نتایج . برد خواهند تعادل پیش جهت در مدت دراز در را

دامی بر عملکرد  کودهای مثبت اثر با رابطه در مشابهی

گیاه همیشه بهار توسط نژاد علیرضایی و همکاران 

گزارش شده ( 0210شریعتی و همکاران ) و  ( 0211)

 .است

 ودهاي آلی بر ارتفاع گياه و طول ریشه  شاهیتاثير ک

هردوی ارتفاع گیاه و طول ریشه تحت تاثیر 

خاک قرار در ورمی کمپوست  درصد 02و  12تیمارهای 

. در مورد این صفات نیز تیمارهای ورمی (P≤1%)گرفت

 02و  12کمپوست مشخصا با روال مشابهی در مقادیر 

ا بودند که اثرات درصد باالتر و موثر تر از بقیه تیماره

)جدول متناقضی روی صفات مورد اندازه گیری داشت 

چنین به نظرمی رسد که افزایش در رشد گیاه به دلیل (. 0

 تواندمی این موضوع تمایل به تولید برگ بیشتر باشد که

 .آلی باشد کودهای از عناصر تدریجی آزادشدن از ناشی

خاک،  در بآ نگهداری ظرفیت افزایش موادآلی، بودن دارا

 ،در محیط ریزوسفر هورمونی شبهتولید ترکیبات 

 ودبهب طورکلی به و گیاه غذایی توسط مواد جذب افزایش

 جمله از بستر کاشت، فیزیکی و شیمیایی ساختار

رد کارب اثر در گیاهان عملکرد افزایش برایکه  دالیلیست

و  دیران)ادکود ورمی کمپوست گزارش شده است 

 (.0220همکاران 

 

 اثير کودهاي آلی بر محتواي فنل کل و فالونوئيد کلت

  12نشان دهنده تاثیر تیمار کودی  (0جدول نتایج )

ورمی کمپوست بر محتوای فنل و فالونوئید کل درصد 

در خصوص این صفات نیز بقیه  در گیاه شاهی می باشد

تیمارها نیز کم و بیش اثر فزاینده ای نسبت به تیمار شاهد 

ظ کمی پایین ترین مقدار مربوط به تیمار داشت و به لحا

کاربرد کودهای آلی به دلیل افزایش دسترسی  شاهد بود.

گیاه به مواد غذایی مخصوصا کربن و نیتروژن موجب 

اران قربانلی و همکگردد ) افزایش تولید ترکیبات فنلی می
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تهیه منابع مورد نیاز برای متابولیسم اولیه  .(0211

ثانویه  هاینگی با بیوسنتز متابولیتگیاهان ارتباط تنگات

در مسیرهای بیوشیمیایی داشته و افزایش رشد و نمو 

گیاهان همراه با بهبود کارآیی فتوسنتز عرضه متابولیت 

 ها و سوبستراهای الزم برای مسیرهای متابولیسمی

تولید بهینه ترکیبات  ثانویه را افزایش داده ومنجر به

 مذکور می گردد.

 

 فيلمحتواي کلرو

تیمارهای کودی ورمی کمپوست تاثیر معنی 

. نتایج (0داشت )جدول a  ، bداریدر محتوای کلروفیل 

حاصل از مقایسه میانگین نشان داد که بیشترین میزان 

و کود کمپوست ورمی  درصد 12ر تیمار د  bکلروفیل

مشاهده درصد ورمی کمپوست  02در  a دامی و کلروفیل

اوی عناصر ریز مغذی . کودهای آلی ح(0شد )جدول 

است که موجب افزایش معنی دار مواد آلی خاک گردیده 

و قابلیت جذب روی، مس، آهن، فسفر، پتاسیم و نیتروژن 

خاک را افزایش می دهد افزایش جذب عناصر غذایی خاک 

وجب و جذب مواد توسط گیاه و رشد ناشی از آن م

. آهن از جمله عناصر افزایش میزان کلروفیل می شود

باشد که در عملیات وجود در ساختمان سیتوکروم میم

 کلروفیل شرکت داشته و بیوسنتزاکسیداسیون و احیا و 

به واسطه اعمال کودهای آلی این ریز مغذی ها و متعاقبا 

جذب آن توسط گیاه افزایش می یابد )رضایی نژاد و 

 (.0222 افیونی

 

 محلول شاهیمواد جامد تاثير کودهاي آلی برمحتواي 

(TSS) 

( نشان 0نتایج حاصل از جدول مقایسه میانگین )

موجب  کمپوستورمی درصد 12داد که تیمارهای کودی 

 در ها ریزمغذی و آلی مواد گیاه شد.  وجود TSSافزایش 

 و شیمیایی و فیزیک خواص بهبود در دامی کود

عملکردریحان  افزایش ودرنتیجه خاک حاصلخیزی

  موثربود فرانسوی

 به شیمیایی کود (. مصرف0229اران ) انور و همک

 رنگدانه میزان بیشترین ایجاد سبب دامی های کود همراه

افزایش رنگدانه های فتوسنتزی موجب افزایش . شد

مردانی نژاد و )عملکرد گیاه شد اقبا عمتفتوسنتز و

 (.0223  همکاران

 

 تاثير کودهاي آلی بر محتواي عناصر شاهی

مقایسه میانگین  (9نتایج حاصل از جدول ) :ازت

میلی  3/132نشان داد باالترین میزان ازت نمونه ها )

کود مرغی مشاهده درصد  02در تیمار کودی گرم/گیاه( 

 تدردس اساسینقش  نیتروژن مانند اییغذعناصرگردید. 

 یگیاه محصوالت در وکیفی کمی باالی عملکرد به یابی

 و شده شسته خاک از راحتی به عنصر این اما دندار

 و ریمعا) ودش می زیرزمینی هایآب آلودگی وجبم

(. بررسی انجام شده توسط مردانی نژاد 0227 همکاران

 مولکول از مهمی جزء ( نشان داد که نیتروژن0223)

-گبر گردد بیشتر آن عرضه چه هر لذا باشدمی کلروفیل

. یابدمی افزایش گیریکربن سطح و شده بزرگتر ها

 ترکیبات افزایش به منجر ههیدروکربن مواد شدن ساخته

 شود.  می اسطوخودوس گیاه موثره

میلی گرم   97/0)پتاسیم االترین میزان بپتاسيم: 

درصد  02درصد ورمی کمپوست و  02/ گیاه( در تیمار 

-(. ورمی9کود گاوی در خاک مشاهده گردید )جدول 

 کمپوست همچنین حاوی عناصر غذایی مانند فسفر،

 گیاه ایبر آسانی به که فرمی به ومنیزیم کلسیم پتاسیم،

 هداد نشان مطالعات. باشد می باشد ودسترسی جذب قابل

 آب، نگهداری افزایش طریق از کمپوست ورمی اند که

 ترکیبات شبه هورمونی تولید و غذایی عناصر تامین

 راث تواندمی بذردارد، زنی درجوانه اصالحی اثر که گیاهی

باشد )اددرن وهمکاران  تهداش گیاهان رشد بر مثبتی

جزو عناصر پرمصرف مورد نیاز گیاه (. پتاسیم 0220

مقاومت گیاه را در برابر آفات و بوده که موجب افزایش 

تنظیم فشار ، های گیاهینگهداری آب بافت، هابیماری

اسیم پتهمچنین  ای نقش ایفا میکنداسمزی و کنترل روزنه
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تلفی در مسیر های مخبه عنوان کوآنزیم برای آنزیم

بیوسنتز ترپنوئیدها نقش اساسی دارد )حمیدی و 

 (.0223صفرنژاد 

تمامی تیمارهای کودی مورد کلسيم و منيزیم: 

استفاده تاثیر مثبت بر محتوای کلسیم نمونه ها داشت و 

کمترین میزان کلسیم در تیمار شاهد مشاهده گردید 

(. هر دو سطح تیمارهای کود دامی در خاک 9)جدول 

ها را میلی گرم /گیاه( نمونه 0/0-23/7توای منیزیم )مح

به لحاظ محتوایی هر دوی این  تحت تاثیر مثبت قرار داد 

عناصر در کود دامی باالترین این داده ها را به خود 

د واختصاص داده بود و می توان چنین نتیجه گیری نم

 که اگر محتوای عناصر فوق در بخش تغذیه ای گیاه مد

ستفاده از منبع کودی فوق بهترین و موثرترین نظر باشد ا

نظر می رسد افزودن  به (.9جدول ) نتیجه را خواهد داشت

مواد آلی به خاک و ثبات آن تاثیربسیار زیادی در بهبود 

خصوصیات بیولوژیکی، فیزیکی و شیمیایی خاک دارد با 

توجه به نقش کلسیم در ثبات خاک دانه ها و وجود این 

آلی که موجب بهبود ساختار خاک  عنصر در کودهای

شرایطی را برای بهبود توسعه ریشه در خاک  شود ومی

فراهم آورده که نهایتا موجب بهبود رشد وعملکرد گیاه 

 (.0227ایشا و همکاران ) می شود

 

 ک  شاهیصفات فيزیولوژی کودهاي آلی  بر  صفات رشدي و برخی هاي جاگزینیتجزیه واریانس اثر تيمارنتایج  -2 جدول

 فنل کل درجه آزادی منابع تغییر
 فالونوئید

 کل
TSS 

کلروفیل 
a 

کلروفیل 
b 

طول 

 ریشه

ارتفاع 

 گیاه

عرض 

 برگ

طول 

 برگ

تعداد 

 برگ

وزن 

خشک 

 ساقه

وزن خشک 

 ریشه

2/01ns 2/91ns 2/10n 0 تکرار

s 

2/13ns 2/220ns 1/09ns 1/10ns 2/20ns 2/00* 0/00* 2/05ns 2/229ns 

*2/01 **0/00 **15/50 9 تیمار

* 

2/99** 2/00** 59/7 ** 9/97** 2/91** 0/29** 9/01** 2/02** 2/237** 

اشتباه 

 آزمایشی

10 70/2 09/2 12/2 209/2 20/2 09/2 39/2 299/2 15/2 99/2 227/2 229/2 

ضریب 

 تغییرات )%(

 15/15 05/32 5/19 10/03 00/00 25/01 50/10 00/01 07/09 99/17 09/13 10/33 

ns ، ** باشد.می %1و  %9معنی دار در سطح احتمال و  اختالف معنی دار وجود عدمبه ترتیب * و 

 

 تجزیه واریانس اثر تيمار هاي جایگزینی کودهاي آلی  بر  محتواي عناصر شاهی -3جدول 

درجه  منابع تغییر

آزاد

 ی

 مس روی منگنز آهن منیزیم کلسیم پتاس فسفر ازت

 *120/20ns 2/23ns 0/17ns 2/2220ns 2/09ns 09020/7** 9077/0** 170/19* 9/97 0 تكرار

 2/200ns 3/7* 2/2220** 3/03** 10009/7** 0030/5** 133/9* 37/05ns **011/00 9 تيمار

9/35 10 اشتباه آزمايشي  211/2  27/1  2221/2  01/2  79/1920  09/902  0/02  39/19  

ضريب تغييرات 

)%( 
 03/9 7/10 91/10 9/13 00/5 09/9 7/2 00/9 09/11 

ns باشد.می %1و  %9، * و ** به ترتیب عدم وجود اختالف معنی دار و معنی دار در سطح احتمال 
 

 



 6331ییز /  پا3شماره  72نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار/ جلد                                                وجودی ، ولیزاده و...                   27

 

 کودهاي آلی بربرخی صفات رشدي و فيزیولوژیک شاهیجایگزینی  تيمار تاثير  مقایسه ميانگين -4جدول 

ارتفاع  تیمار

 گیاه

cm)) 

طول 

 ریشه
cm)) 

عرض 

 برگ
cm)) 

طول 

 رگب
cm)) 

تعداد 

 برگ

وزن 

خشک 

ساقه 
(g) 

وزن خشک 

 (g)ریشه 

 فالونوئید کل
Rutin .(mg

DW)1-g 

 فنل کل
GA .(mg

DW)1-g 

TSS 
(0 Brix) 

 bکلروفیل 

-g .(mg

FWt)1 

 aکلروفیل 

-g .(mg

FWt)1 

 0/99b 0/3bcd 1/19bc 1/9bc 0bc 2/7b 2/07bc 2/90c 1/21c 1/0c 2/91b 2/03bc خاک

درصد ورمی  12

 وستکمپ

9/9a 9/09a 1/03a 0/21b 7/2a 2/55a 2/00a 3/00a 0/9a 3/13a 2/55a 1/09b 

درصد ورمی  02

 کمپوست

9/59ab 9/99ab 1/933ab 3/3a 0/99bc 1a 2/33ab 1/0bc 9/13b 0/33b 2/99b 1/9a 

درصد کود  12

 مرغی

0/0d 0/13d 2/9d 2/5c 0/99c 2/09d 2/1c 2/59bc 0/13c 1/03c 2/07bc 2/0d 

درصد کود  02

 مرغی

3cd 0/03cd 2/0cd 1/233c 0/2bc 2/35cd 2/10bc 2/51bc 0/5c 1/27c 2/01c 2/99cd 

درصد کود  12

 دامی

0/0b 9/1abc 1/29bc 1/93bc 9/33b 2/09cd 2/0bc 0/19b 9/99b 0/03ab 2/09a 1/20bc 

درصد کود  02

 دامی

0/0bc 

 

0/23bcd 2/09cd 1/19bc 0/33bc 2/07c 2/17bc 0bc 9/93b 1/79bc 2/09bc 2/00bc 

LSD % 07/1 31/0 30/0 25/1 21/0 0/2 15/2 09/1 10/0 75/2 39/2 93/2 

 می باشد. دانکن( بر اساس آزمون ≥21/2P)دار حروف غیرمشابه نشان دهنده وجود اختالف معنی

نشان داد  9نتایج حاصل از جدول :و منگنز آهن

ت موجب که هر دو سطح تیمار کودی ورمی کمپوس

 میکروگرم/گیاه( 022-3/733) افزایش محتوای آهن

نقش کاربردی در آهن به دلیل (. 9نمونه ها شد )جدول 

 و ربنک هیدراتهای بیوسنتز افزایش فتوسنتز باعث فرایند

از آنجایی که آهن  (.0220)تاتاری شودمی پروتئینی مواد

به عنوان یک عنصر کلیدی در عمل تعدادی از آنزیم های 

یدی ایفای نقش می کند موجب افزایش رشد و نمو گیاه کل

 می شود.

نتایج حاصل از جدول مقایسه میانگین نشان داد 

میکروگرم/ گیاه(  9/370-0/301)که باالترین میزان منگنز 

و سطح کودی( ورمی کمپوست )در هر دتیمار در 

منگنز موجود در کودهای آلی .(. 9مشاهده گردید )جدول 

مثبت بر جذب و محتوای این عنصر می تواند نیز با تاثیر 

-مولفه های رشدی و عملکرد گیاه را تحت تاثیر قرار می

 دهد. 

-نمونهکاربرد کودهای آلی محتوای روی  :روي

 نمونه ها روی هاراتحت تاثیر قرار داد و بیشترین میزان

میکرو  7/100-102) کود مرغی درصد 02و 12درتیمار

میکروگرم در هر  3/103-7/15)و دامی گرم در هر گیاه(

 همکاران ساوانو. (9)جدول  هده گردیدمشا در خاک گیاه(

 پاشی محلول اثرات بررسی با آزمایشیر ( د0221)

 شاخص و دانه عملکرد افزایش در پنبه روی و بر عناصر

روی عنصری ضروری و گزارش کرده اند.  را برداشت

مانند  یهایآنزیم ساختارکم مصرف است که در 

ردوکتازها، ترانسفرازها، لیازها، ایزومرازها،  - کـسیدوا

هیدروالزها و لیگازها شرکت داشـته و بنـابراین در 

ها و کربوهیدرات ها، متابولیسم سلول،  سـنتز پروتئین

محافظت غـشا از رادیکـال هـای آزاد اکـسیژن و سـایر 

ها،  فرآیندهای مرتبط با امر سازگاری گیاها ن به تنش

 (. تاثیر1559همی ایفـا مـی کنـد )همانترانجـان، نقش م

 به است ممکن خشک ماده عملکرد بر ها مثبت ریزمغذی

 روی، عنصر حضور در اکسین بیوسنتز دلیل افزایش

 فسفواینول فعالیت افزایش کلروفیل، افزایش غلظت

 یالزکربوکس فسفات بی ریبولوز و پیروات کربوکسیالز

 نیتروژن و جذب کارایی شافزای و گیاهی های بافت در

 0220)روی و همکاران  باشد روی فسفردرحضورعنصر

 (.0220و شرفی و همکاران 
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 کلی گيري نتيجه

مدیریت مصرف کودهای آلی از عوامل اصلی در 

پروش گیاهان به روش ارگانیک می باشد که عملکرد کمی 

و کیفی گیاهان فوق را تحت تاثیر قرار می دهد. اگر چه 

میایی عناصر مورد نیاز گیاه را سریعتر و کودهای شی

تر در اختیار گیاهان قرار می دهند اما به مرور زمان موثر

موجب ایجاد آسیب های زیست محیطی گردیده و سالمت 

بشر را تهدید می کنند. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی 

از پاسخ مثبت گیاه شاهی به مصرف کودهای آلی  بود. 

فات رشدی و فیزیولوژیک اندازه به صورتیکه اکثر ص

 02و  12گیری شده در این گیاه نشان داد که جایگزینی 

الذکر  کمپوست باعث بهبود صفات فوق درصدی ورمی

های رشدی را به صورت معنی داری گردیدو شاخصه

های شیمیایی در عدم مصرف نهادهتاثیر قرار داد.  تحت

ز طبیعی تولید سبزیجات و فراورده های آنها، نشان ا

بودن آنهاست. باتوجه به پاسخ مثبت گیاه شاهی به 

کاربرد کود های آلی به نظر می آید که کاربرد این کود 

ها ضمن کاهش مصرف کود های شیمیایی و نیز کاهش 

اثرات سوء زیست محیطی ناشی از مصرف آنها، روش 

 مناسبی برای تولید سالم و پایدار سبزیجات باشد.

 

 کودهاي آلی بر محتواي عناصر شاهیهاي جایگزینی تيمار  تاثير  ميانگينمقایسه  -5جدول 

 روی تیمار
(µg/plant) 

 منگنز
(µg/plant) 

 آهن
(µg/plant) 

 مننزیم
(mg/plant) 

 کلسیم
(mg/plant) 

 پتاسیم
(mg/plant) 

 نیتروژن
(mg/plant) 

 129c 313/3b 903/3bcd 9c 2/209b 9/93c 50c خاک

ورمی  درصد 12

 تکمپوس

112/9bc 301/09ab 733/3abc 9/03c 2/293ab 9/0b 117/7b 

ورمی  درصد 02

 کمپوست

111/9b 370/99a 022/7a 9/3b 2/20a 0/97a 102/3b 

 113abc 050/13b 912d 9/23bc 2/29ab 9/03bc 119/3b مرغی درصد کود 12

 100/7ab 319/3b 903/3cd 9b 2/27a 9/79b 132/3a مرغی درصد کود 02

 115/7ab 323b 722bc 7/23ab 2/29ab 9/09bc 112/3b دامی صد کوددر 12

 103/3a 319b 722a 0/09a 2/0a 7/03ab 115/3b دامیدرصد کود  02

LSD 1% 37/11 5/99 7/59 95/1 200/2 00/1 71/19 

 می باشد. دانکنبر اساس آزمون  (≥21/2P)دار حروف غیرمشابه نشان دهنده وجود اختالف معنی
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