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 مقدمه -1-1

ی جمعیت و الگوی زندگی مصرفی، تولید مقادير بسیار زيادی از پسماندهای جامد را به رشد فزاينده

دارد. دفع پسماندهای جامد در شهرها، به دلیل کمبود محل دفن و قوانین محیطی، مشکل ساز است. دنبال 

)اشوک و تر باشدبنابراين محققان به دنبال مديريت ديگری هستند که از لحاظ اکولوژيکی و اقتصادی مناسب

یش بینی شده در اين ی پايدار در کشاورزی و تحقق اهداف پيابی به توسعه(. برای دست2118همکاران، 

راستا استفاده از راهکارهای مناسب برای تامین نیاز غدايی گیاه و خاک ضروری می باشد که استفاده از 

(. به منظور افزايش تولید 2115) سخن سنج، وژيک می تواند راهکار مفیدی باشدکودهای آلی و بیول

اند، اين کودها در یايی روی آوردهمحصوالت کشاورزی در واحد سطح، تولیدکنندگان به کودهای شیم

درازمدت خصوصیات فیزيکی و شیمیايی خاک را تخريب کرده و با کاهش نفوذپذيری در خاک، نفوذ ريشه 

(. يکی از 2112شارما،  )عملکرد را به دنبال خواهند داشت گیاهان را دچار مشکل ساخته و در نهايت کاهش

يست مصرف کودهای آلی از جمله کود دامی است که با های بهبود حاصلخیزی خاک و حفظ محیط زروش

های آلی خاک سبب بهبود ويژگیهای ايران، عالوه بر افزايش ماده توجه به کمبود مواد آلی در خاک

) بخشدفیزيکوشیمیايی و زيستی خاک شده و در نتیحه فراهمی عناصر غذايی و رشد گیاه را بهبود می

هايی است که به جز ناحیه محدودی از (. ايران در زمره کشور5333کاران، ؛ هاولین و هم 2119ساالردينی، 

باال، مقدار زياد کربنات  pHهای به شدت آهکی است. اراضی شمال کشور در حاشیه دريای خزر، دارای خاک

کلسیم معادل، پايین بودن قابلیت استفاده برخی عناصر غذايی و نیز مقدار کم کربن آلی از مهمترين 
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های آهکی است. با توجه به اينکه کشور ايران در منطقه خشک و نیمه خشک قرار های خاکصهمشخ

های آلی در اين گرفته است، مقدار ماده آلی در خاک بسیار اندک است. بنابراين کاربرد اصالح کننده

صالح های خاک در اثر استفاده از اها جهت حفظ پايداری خاک الزامی است. بسیاری از ويژگیخاک

و استفاده از مواد آلی تاثیر بسزايی در ساختمان خاک دارد. مطالعات نشان  يابندهای آلی بهبود میکننده

های فیزيکی خاک از قبیل کاهش جرم مخصوص دهند که کمپوست زباله شهری با بهبود ويژگیمی

مفید باشد، اما شوری، تواند برای تولید محصوالت کشاورزی ظاهری و افزايش ظرفیت نگهداری آب می

پذيری در خصوصیات کمپوست از عوامل محدودکننده برای های سمی، تخلخل پايین و تغییرغلظت يون

هايی با منشا کشاورزی باشد. کمپوست زباله شهری در مقايسه با کمپوستاستفاده از مقادير باالی آن می

تواند ذخیره نیتروژن، فسفر و پتاسیم و می( 2115از نظر عناصر غذايی غنی بوده )مادريد و همکاران، 

(. اين در حالی 2119داری در مقايسه با شاهد افزايش دهد )سومار و همکاران، خاک را به طور معنی

گزارش  (5984)خادمی و همکاران، است.  8های زراعی باالتر از است که واکنش خاک در اغلب خاک

باشند. ور دچار کمبود فسفر، پتاسیم و گوگرد میهای زير کشت گندم کشدرصد خاک 51کردند که 

باال و کمبود   pH وضعیت عناصر کم مصرف خاک که نتايج آن وابستگی کامل به آهکی بودن خاک،

های کشاورزی کشور مبتال به کمبود دو عنصر درصد از خاک 11موادآلی دارد مويد آن است که بیش از 

های آبیاری و کودها که وجه به مشکل کمبود آب و افزايش هزينهباشد. در کشور ايران با تآهن و روی می

رويه کودهای شیمیايی که در  شود و متاسفانه مصرف بیمنجر به افزايش هزينه تولید اين محصول می

های دامی از جمله کود مرغی در بهبود باشد، کاربرد کودبسیاری از مناطق مطابق با نیاز واقعی گیاه نمی

تواند مکمل مناسبی عملکرد دانه موثر است و در صورت دسترسی به مقادير زياد آن می شرايط خاک و

برای کودهای شیمیايی بوده و عاملی در کاهش اثرات منفی تنش خشکی باشند. با توجه به اينکه غالب 

 درصد آن در ايران 31سطح زير کشت نخود در ايران در اقلیم خشک و نیمه خشک قرار دارد و بیش از 
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تواند اثرات منفی ناشی از تنش خشکی را در شود ، استفاده از کودهای آلی میبه صورت ديم کشت می

شرايط ديم کاهش دهد و منجر به بهبود جذب عناصر غذايی و آب شود. از آنجايی که کمبود بارندگی در 

کرد گیاه کاهش شود، در اين شرايط عملاغلب ديم زارهای مناطق ايران منجر به وقوع تنش خشکی می

های زير کشت ايران، مصرف کودهای آلی باعث بهبود آلی در اغلب خاکيابد. با توجه به کمبود مواد می

های فیزيکی و شیمیايی و زيستی خاک، رشد و عملکرد گیاه ضروری است. يکی از عوامل موثر بر ويژگی

سازگار نظیر کشت گیاهان ی بومهاهای مربوط به حاصلخیزی خاک، استفاده از گزينهبهبود ويژگی

دهند های خاک نظیر آلودگی نیتراتی را کاهش میپوششی است که عالوه بر بهبود کیفیت خاک، آلودگی

های اسیدی فسفر خاک با آهن و (. در خاک2116؛ دينگ و همکاران، 5334پارتی و همکاران، )دالی

، فسفر دارای 1/6لذا کم تحرک است. در اسیديته شود آلومینیوم ترکیب شده و از دسترس گیاه خارج می

های آهکی که اسیديته باالست، فسفر با کلسیم موجود ترکیب شده و بیشترين تحرک است. در خاک

های اسیدی و هم قلیايی تحرک فسفر کم است و در شود. لذا هم در خاکمجددا از دسترس خارج می

کودهای بیولوژيک و آلی از موثرترين راهکارها جهت بیشترين تحرک را دارد.  1/6محدوده خنثی يا 

ای از (. مواد آلی خاک، مجموعه2115تامین اين عناصر در سطح مطلوب هستند )حسن زاده و همکاران، 

بقايای گیاهی و حیوانی است که بخشی از آن از پوسیده شدن مواد آلی و بخش ديگر آن از سنتز مواد 

 گیاهان و حیوانات يک منبع عالی از غذا و انرژی را  برای میکرو شود. بقايایآلی جديد تشکیل می

کنند، به محض اينکه بقايای گیاهی و حیوانی به خاک افزوده شد، های خاک فراهم میارگانیسم

کنند. بقايا و ها شروع به تجزيه اين مواد و استفاده از آن به عنوان منبع انرژی و غذا میمیکروارگانیسم

خاک به هوموس که ماده آلی پايداری  پس از مراحل مختلف تجزيه توسط موجودات ريز فضوالت آلی

شوند. کودهای آلی و دامی که شامل اکثر عناصر مورد نیاز گیاهان هستند جايگزين است، تبديل می

باشند. مواد آلی به دلیل اثرات مطلوبی که بر خصوصیات های شیمیايی میمناسبی برای کود
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ايی خاک دارند، باعث حفظ و تقويت حاصلخیزی خاک شده و به عنوان يکی از اجزای اصلی فیزيکوشیمی

(. 5951) ملکوتی، ر رشد گیاه و عملکرد محصول دارندشوند و تاثیر چشمگیری بباروری خاک شناخته می

 هایهای آلی و دامی که حاوی اکثر عناصر موردنیاز گیاهان هستند جايگزين مناسبی برای کودکود

ها ها عالوه بر دارا بودن عناصر پرمصرف، حاوی مقادير کمی ريزمغذیباشند، زيرا اين کودشیمیايی می

های (. کود5989بوده و خاک را در درازمدت در جهت تعادل هدايت خواهد کرد )ملکوتی و همکاران، 

های آلی ی شدند و کودهای آلشیمیايی به دلیل ارزان بودن، جابجايی و سهولت انبار کردن جايگزين کود

های زراعی و مورد کشت به سرعت در معرض نابودی و خطر فرسايش قرار فراموش شده و در نتیجه خاک

های توسعه يافته و (. کاهش حاصلخیزی خاک در بسیاری از کشور2116گرفتند )پدرا و همکاران، 

کافی باعث کاهش توان تولید و  استفاده مستمر گیاهان از ذخاير غذايی گیاه بدون جايگزينی مناسب و

ترين راه های شیمیايی به عنوان سريععناصر غذايی خاک شده است.  به همین منظور استفاده از کود

های شیمیايی همراه با عملیات باشد. استفاده زياد از کودبرای جبران کمبود عناصر غذايی ضروری می

قايای گیاهی و کاه و کلش، مواد آلی خاک را به شدت اصولی از جمله سوزاندن بمديريتی نامناسب و غیر

های فیزيکوشیمیايی خاک تاثیر گذاشته و خاک به راحتی در برابر خطر کاهش داده و روی ويژگی

های های شیمیايی عالوه بر هزينه(. استفاده از کود5989نژاد و همکاران، گیرد )داوریفرسايش قرار می

؛ کوچکی،  5955نیا، بر سالمت انسان و محیط زيست دارد )کوچکی و سرمدباال، خطرات جبران ناپذيری 

ها، افزايش نفوذپذيری آب در خاک، (. افزودن مواد آلی به خاک سبب افزايش پايداری خاکدانه5335

افزايش ظرفیت نگهداری آب در خاک، کاهش مقاومت خاک در مقابل نفوذ ريشه و بهبود تهويه خاک 

(. نظر به اينکه مقدار ماده 2112دهد )کارتر، ت رشد گیاه و جذب عناصر را افزايش میشود که در نهايمی

های ايران حساس به در ضمن اغلب خاک .درصد است 5های ايران کمتر از درصد خاک 61آلی بیشتر از 

های ود(. به همین دلیل کاربرد ک2112سله بندی بوده و ساختمان ناپايداری دارند )شیرانی و همکاران، 
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های فرسايش يافته و تواند يک روش سودمند برای حفظ ماده آلی خاک، بهسازی خاکآلی در خاک می

تامین عناصر مغذی موردنیاز گیاهان باشد. برای افزايش قابلیت تولید محصول و حصول نیاز روز افزون به 

های روری است. پسمانديافت و تبديل منابع و پسماندها ضمواد غذايی هماهنگ با رشد جمعیت، باز

(. 5983حیوانی و گیاهی از بهترين منابع مورد استفاده در بسیاری از کشورها هستند ) هاشمی مجد، 

سمی های خاکی ريز و تجزيه شده و محصول نهايی موادی است پايدار، غیرضايعات آلی سريعا توسط کرم

توان از آن به عنوان ماده بهساز خاک برای و با ساختمان مناسب که از نظر اقتصادی ارزشمند بوده و می

مواد آلی، کیفیت خاک را از طريق بهبود ساختمان خاک، نگهداری مواد  پرورش گیاهان استفاده نمود.

برای حفظ سطح حاصلخیزی   (.2112، و همکاران دهد )قوشهای بیولوژيکی افزايش میغذايی و فعالیت

) باروزينی و دلزان، آن بايد در سطح مناسبی حفظ شود یو قدرت باروری يک خاک، میزان ماده آل

5332 .) 

هايی نظیر باشد. منبع مهم ويتامینها پس از غالت مهمترين منبع غذايی برای انسان میلگوم

باشند و از لحاظ اسیدهای امینه ضروری مخصوصا لیزين بر خالف ريبوفالوين، ويتامین ث و کاروتن می

ها می باشد که سهم مهمی در رژيم (. نخود و عدس از مهمترين لگوم5388)گوپتا، غالت، غنی هستند 

 Cicerغذايی بشر دارد و تامین بخش اصلی از پروتئین مورد نیاز انسان را بر عهده دارد. نخود )

arietinum L ) میلیون هکتار از  51از جمله حبوبات سرما دوست است که کشت آن امروزه بیش از

(. نخود دارای مقادير زياد اسید آمینه لیسین و  2118را به خود اختصاص داده است )فائو،  اراضی جهان

تر است. اين گیاه از درصد پروتئین و مقادير تريپتوفان بوده که مقدار آنها در بذور غالت پائین

از نخود به (. استفاده 2115کربوهیدرات بااليی برخوردار بوده و مقدار فیبر در آن اندک است)چاپمن، 

عنوان گیاه پوششی خاک را از فرسايش، حفاظت نموده و کیفیت خاک را بهبود بخشیده و از تلفات آبی 
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 Lens culinaris(. عدس )5339به وسیله تبخیر و يا شستشو جلوگیری می کند )رايس و همکاران، 

Medik) شود. يم کشت میهای سرمادوست هست که در ايران اغلب به صورت ديکی از مهمترين لگوم

درصد پروتئین، به عنوان مکملی برای غالت و منبع مناسبی در جهت تامین  28اين گیاه با حدود 

هايی هستند که گیرد. نخود و عدس هر دو جزو لگومهای آمینه در رژيم غذايی قرار میپروتئین و اسید

شوند. چنانچه انسان کشت می های پروتئین برای غذای دام و مصرفدر مزارع به عنوان تامین کننده

خاک نتواند عناصر غذايی ضروری را به میزان کافی و فراهم برای گیاه تامین کند، استفاده از اصالح 

(  نشان داد که مواد آلی، تهويه خاک، 2114، ديويس و ويلسونهای خاک الزامی است. تحقیقات) کننده

های آلی دهند. بسیاری از اصالح کنندهافزايش مینفوذ آب، ظرفیت نگهداری مواد غذايی و آب خاک را 

های آلی و دامی و غیره عناصر غذايی گیاهان را دارا بوده و به عنوان کود آلی عمل مانند پیت، کمپوست

ها و ها، قارچ(. مواد آلی همچنین منبع مهمی از انرژی برای باکتری2119کنند )مکی و همکاران، می

(. کود کمپوست شامل تمام عناصر غذايی است که 2114)ديويس و ويلسون، باشد های خاکی میکرم

های شیمیايی فقط تعداد محدودی از عناصر غذايی که کودبرای رشد و نمو گیاهان اهمیت دارد، در حالی

را دارند. در اراضی کشاورزی، از کمپوست با هدف بهبود ساختمان خاک و افزايش حاصلخیزی خاک 

گزارش ( 2115، و همکاران راماداسهمچنین در آزمايشی) (. 2113)الخدار و همکاران،  شوداستفاده می

کند و ترين زمان ممکن عناصر قابل دسترس را فراهم میکردند که کمپوست زباله شهری در کوتاه

 آلیهای میکروبی را تحريک نموده و در بازه زمانی بلند، موجب حفظ منابع عناصر غذايی و موادفعالیت

موجودات تولید شده و  های خاکی و ريزگردد. کود ورمی کمپوست در اثر فعالیت مشترک کرمخاک می

دارای خصوصیات فیزيکی مناسب و غلظت بااليی از عناصر غذايی در دسترس بوده و همچنین حاوی 

خاکی و خاکی، کرم اند، کپسول تخم کرمهای خاکی، موادآلی که به طور جزئی تجزيه شدهفضوالت کرم

 های خاکی است که از نظر موادهای خاکی محصول فرعی کرمساير جانداران ريز است. فضوالت کرم
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-(. تولید ورمی5338تواند به کار رود )اسمیت، غذايی مورد نیاز گیاهان اشباع و به عنوان ماده بهساز می

)کاويراج و مد باشدهای جاهای آلی پسماندکمپوست راهکار مناسبی برای حذف مفید و بهداشتی قسمت

(. تبديل اين پسماندها سود و فوايد بسیاری دارد. از يک جهت پسماندها به تولیدات 2119همکاران، 

در اثر افزايش جمعیت و رشد شهرنشینی ايجاد  هايی کهشود و از سوی ديگر آاليندهارزشمند تبديل می

های زيستی برای افزايش تولید در کی از شیوهي (.2119) کاشیک و همکاران، کندشده است را کنترل می

ريزوباکترهای توان به کشاورزی، استفاده از ريزجانداران مفید خاکزی است؛ از جمله اين موجودات می

های جنس ازتوباکتر، آزوسپیريلیوم و (. باکتری2112)کادر و همکاران، محرک رشد اشاره کرد

هستند که عالوه بر افزايش فراهمی زيستی عناصر معدنی ترين کودهای زيستی سودوموناس نیز از مهم

زا، با تولید مواد خاک با تثبیت زيستی نیتروژن، محلول کردن فسفر و پتاسیم و کنترل عوامل بیماری

ها رشد و نمو و عملکرد گیاهان ها و سیتوکینینتنظیم کننده رشد گیاه، به ويژه انواع اکسین، جیبرلین

(. کود مرغی يکی 2114؛ زهیر و همکاران، 2119) استارز و کريستای، دهندقرار میزراعی را تحت تاثیر 

هاست. عالوه بر داشتن مواد مغذی، يکی از های دامی و منبع ماده آلی برای تقويت انواع خاکاز انواع کود

شتن نیتروژن های متداول در تولید گیاهان زراعی است و از نظر داقیمت در مقايسه با کودهای ارزانکود

(. کود مرغی عالوه بر عناصر غذايی 2118)الرنس و همکاران، تر استهای دامی غنینسبت به ساير کود

دارای خواصی مانند آزادسازی تدريجی نیتروژن )کاهش آبشوئی نیترات(، ترکیبات پتاسیم و کلسیم 

)پلیتیر و باشديی( میآلی )افزايش ظرفیت نگهداری آب و موادغذا)کاهش اسیدی شدن خاک( و ماده

(. مصرف کودهای زيستی موجب کاهش مصرف کودهای شیمیايی شده و عالوه بر تامین 2115همکاران، 

عناصر غذايی به صورتی کامال متناسب با تغذيه طبیعی گیاهان، کمک به حفظ محیط زيست، 

 (.5388گائور، ) ری و انجامدهای کشاورزی و عملکرد بیشتر و بهتر گیاهان میحاصلخیزی زمین
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 بررسی منابع -2-1

 تاریخچه نخود در ایران   -1-2-1

تعلق  Fabaceae)) باشد که به خانواده بقوالت(  می Cicer arietinum) نخود زراعی با نام علمی 

های دانه ای است که در دنیای قديم اهلی شده است. به احتمال دارد. نخود زراعی، يکی از اولین لگوم

نطقه نواحی جنوب شرقی ترکیه و مناطق مجاور آن در سوريه منشا گرفته است. در اين مزياد نخود از 

که ارتباط زيادی با نخود زراعی دارند پیدا شده است.  در  Cicer))سه گونه وحشی يکساله از جنس

ع فعلی( )مرکز تنوايران نسبت داده و دو مرکز اولیهبسیاری از منابع منشا نخود را به منطقه قفقاز و شمال 

جنوب غربی آسیا و مديترانه و يک مرکز ثانويه ابتدايی را به عنوان مرکز منشا نخود معرفی نمودند. 

ای، ارقام دانه درشت در حوزه مديترانه گسترش يافته است، در حالی های دانههمچنین مشابه ديگر لگوم

دهد که نخودهای دانه درشت و یاند. شواهد نشان مکه ارقام دانه ريز به سمت شرق گسترش پیدا کرده

 کرم رنگ از دو قرن پیش از طريق افغانستان و هندوستان وارد شده است. 

 شناسی و اکولوژیکی نخودمشخصات گیاه -1-1-2-1

-از خانواده حبوبات و علفی، يکساله، کوچک، کرک Cicer arietinum))نخود، گیاهی با نام علمی

الی  5شود و تا عمق سانتیمتر ارتفاع دارد. ريشه آن به خوبی منشعب می 11تا 21دار، روزبلند که تقريبا 

های آن مرکب ای و پرزدار است. برگکند. ساقه آن مستقیم، منشعب، استوانهمتری خاک نفوذ می 2

جفت برگچه با يک برگچه منفرد در انتها  51تا  3سانتیمتر طول داشته و دارای  1متناوب که حدود 

کاسبرگ به هم پیوسته تشکیل يافته  1خود دارای کاسه گلی بلند و باريک است که از های ناست. گل

باشد است. نخود گیاهی سرمادوست است که دارای مقادير زيادی اسیدهای آمینه لیسین و تريپتوفان می

 21تا  1های تريچسین در نخود (. بازدارنده2115) چاپمن، تر استهای غالت پايینکه مقدار آنها در دانه
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-های فرآوری و آمادهها اجازه تغذيه مستقیم از آنها را بدون پروسهدرصد کمتر از سويا است که به دام

(. نخود گیاهی مقاوم به خشکی، نیاز به اقلیمی خشک و سرد دارد. دارای 2112اشنايدر،  )دهدسازی می

-دمای پائین را نیز به خوبی تحمل می دو ژنوتیپ زمستانه و تابستانه است. نخود نه تنها دمای باال بلکه

تا  -8شود و شاخ و برگ آن دمای درجه سانتیگراد آغاز می 1تا  2کند. جوانه زنی بذرهای آن در دمای 

درجه سانتیگراد است. اين  91تا  21کند. دمای مطلوب برای رشد آن درجه سانتیگراد را تحمل می -55

معتدل دارد و هوای داغ و تنش خشکی باعث کاهش محصول گیاه در طی دوره گلدهی نیاز به دمايی 

شود. دوره گلدهی آن ممکن است بیش از يک ماه طول بکشد. با توجه به اينکه نخود گیاهی است با می

رسند. نخود گیاه روزبلندی است و عمل های آن به طور همزمان به مرحله بلوغ نمیرشد نامحدود غالف

ز تاريخ گل دادن آن را تحت کنترل دارد. اين گیاه بر روی اکثر خاکها متقابل درجه حرارت و طول رو

 کند.هايی که به اندازه کافی دارای آهک هستند رشد میمخصوصا لوم

 تاریخچه عدس در ایران -2-1-2-1

ترين منابع غذايی گیاهی بشر است و عمر آن به قدمت تاريخ کشاورزی است. وجود عدس از قديمی

رسد. کشت آن در مصر، جنوب اروپا و سال قبل از میالد مسیح می 2911در مقابر مصر به  هابقايای دانه

غرب آسیا در قديم رواج داشته و از اين مناطق بعدا به شمال اروپا، هند، چین و به طرف غرب تا اتیوپی 

اص های شمال غربی و غرب کشور اختصپراکنده گرديده است. در ايران کشت عدس بیشتر به استان

رسد از کشورهای شرق مديترانه مثل آسیای صغیر، يونان و مصر باشد يافته است. منشا عدس به نظر می

 که از آنجا به طرف هند گسترش يافته است. کشت آن بعدا در اروپا، آفريقا و آمريکا رواج يافته است.
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 شناسی و اکولوژیکی عدسمشخصات گیاه -1-2-1-2-1

از خانواده حبوبات و علفی، يکساله با ساقه ای کوتاه تا  ( Lens culinaris) عدس گیاهی با نام علمی

سانتیمتر متغیر است، اما در شرايط  51تا  51حدی منشعب و به رنگ سبز روشن است. ارتفاع آن بین 

تا سانتیمتر دارند. بسته به ژنوتیپ گیاه و  41تا  21های اين گیاه، ارتفاعی بین معمولی رشد، اکثر ژنوتیپ

کند. عدس به حدودی محیط رويش آن، گیاه به صورت بوته ای کوتاه، نیمه ايستاده يا ايستاده رشد می

های جغرافیايی باالی کشورهای آب و هوا معتدل ايران و حرارت و سرمای زياد حساس بوده، لذا در عرض

ر نور و چه تاريکی قادر کارند. بذرهای عدس در محدوده وسیعی از حرارت چه دترکیه آن را در بهار می

 کند.به جوانه زنی هستند. دمای مطلوب بسته به ژنوتیپ و سن و اندازه بذر فرق می

 کمپوست -9-1

 تاریخچه کمپوست   -1-9-1

آلی با هدف کمک به تجزيه و تخريب آنها و استفاده از مواد تولیدی در اراضی آوری موادجمع

است. در چین، کمپوست کردن بقايای گیاه ترکیب شده با های اخیر رايج بوده کشاورزی در طی قرن

(. در کشورهای اروپايی 5331لوپز و رئال،  )یشتر از بیست هزار سال قدمت داردفضوالت انسان و دام ب

گردد. در استفاده از ضايعات کمپوست شده برای حاصلخیز نمودن خاک به دوران امپراطوری روم برمی

ی در امور کشاورزی رواج بیشتری داشته است. تحقیقاتی در ابتدای قرن اين زمان کاربرد کودهای آل

بیستم در ايندور هند باعث تولید دوباره کمپوست در اروپا به عنوان راهکاری به منظور کاهش ضايعات و 

-بهبود شرايط خاک شد و در همان زمان در آمريکا، واکسمن و همکارانش آزمايشاتی را در مورد میکروب

 (. 5334لوپز و رئال،  )هی مخلوط با کود دامی آغاز کردندرآيند تولید کمپوست در بقايای گیاشناسی ف
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 کمپوست و اهمیت کاربرد آن   -2-9-1

شود. محصول نهايی شود گفته میکمپوست به هر محصولی که طی فرآيند کمپوست شدن تولید می

(. کمپوست شدن يک 2115) روبین، باشدهای هرز زا و بذور علفبايد عاری از هرگونه عوامل بیماری

ها واکنش بیولوژيکی هوازی است که تحت شرايط کنترل شده از نظر دما، رطوبت، تهويه و میکروارگانیسم

(. با 2115)هالل، کندهوموس( می )آلی پايداراکسید کربن، مواد معدنی و ماده مواد آلی را تبديل به دی

های های آلی، گیاه نخود ظرفیت دسترسی بیشتر به کودديگر کود کاربرد کودهای آلی مانند کمپوست و

) روبین و همکاران، کندشیمیايی نیتروژن دار و فسفاته در مقايسه با کودهای شیمیايی مشخص پیدا می

(. کود آلی يا کمپوست بقايای تخمیر شده پسماندهای زراعی است و بدون آنکه ضرری برای 2115

(. مقدار و خصوصیات 5958) ملکوتی، شوداعث حاصلخیزی و توان بیشتر آن میکشاورزی داشته باشد، ب

آلی به طور درصد ماده  11کند. تقريبا آلی به طور چشمگیری در طی کمپوست سازی تغییر میماده 

باشد که شود که اکثرا به واسطه تجزيه ترکیباتی چون پروتئین، سلولز و همی سلولز میکامل معدنی می

گیرند. ها قرار میتجزيه سريع دارند و به عنوان منبع کربن و نیتروژن مورد استفاده میکروارگانیسم قابلیت

آلی مختلف به بهبود خصوصیات فیزيکی خاک و افزايش فعالیت میکروبی خاک کمک ها با مواد کمپوست

ها، اکدانهکنند. استفاده کمپوست در کشاورزی به منظور حفظ و افزايش ثبات و پايداری خمی

ای های زراعی و باغی است که در ادوار گذشته از اهمیت قابل مالحظهحاصلخیزی و باروری خاک

برخوردار بوده است. با وجود اينکه اخیرا آگاهی بیشتر نیاز به اصالح و بهبود کیفیت خاک و تامین نیاز 

باشد. از اين حیطی نیز میغذايی گیاهان به طور پايدار محسوس بوده و در برگیرنده جوانب زيست م

یشتر و سودمندی از آنها های اضافی، دفع مواد زائد و ضايعات، بهره برداری بطريق عالوه بر کاهش هزينه

(. از مهمترين مزايای کمپوست می توان به چند مورد اشاره کرد؛ 2111) الالنده و همکاران، خواهد شد
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آلی و هوموس خاک، ، از بین  یات شخم، افزايش مادهبهبود بخشیدن به ساختمان خاک، آسانتر شدن عمل

بردن عوامل بیماری و پاتوژن با افزايش دما، بهبود بخشیدن تهويه خاک، افزايش ظرفیت نگهداری آب و 

غییر اسیديته با عناصر مورد نیاز گیاه و خاک، کاهش شديد جرم مخصوص ظاهری خاک، جلوگیری از ت

 (. 2116رضوی پور،  )خاصیت بافری خود

 تاثیر کمپوست بر گیاه -9-9-1

( در بررسی تاثیر دو نوع کمپوست روی عملکرد لوبیا چیتی در يک خاک 2115)دوروتا و همکاران

کاری روی عملکرد لوبیا اثر منفی شنی دريافتند که کاربرد کمپوست تولید شده از بقايای باغی و سبزی

افزايش يافته و کود شیمیايی نیز افزوده شده است.  درصد 11دارد به ويژه زمانی که میزان کمپوست به 

های مخلوط شده با کمپوست حاصل از بقايای باغی است به استثنای بهترين رشد لوبیا روی خاک

باشد. در ساير تیمارها افزودن کود کاری میتیمارهايی که شامل کمپوست حاصل از بقايای باغی و سبزی

گردد. نجر به تعداد گره و بذر بیشتر و نهايتا افزايش ماده خشک میشیمیايی و افزايش مقدار کمپوست م

(، تمام تیمارهای حاوی کمپوست به دست آمده از بقايای 2111، ارهارت و همکاراندر تحقیقات) 

های کشاورزی افزايش عملکرد گیاهان زراعی را نسبت به شاهد نشان دادند. آنها دريافتند که در خاک

( 2119يابد. گزارش) هارتل و همکاران، ت کم است ولی در طول زمان افزايش میحاصلخیز اثر کمپوس

بیانگر افزايش عملکرد کیفی و کمی گیاه چاودار در اثر استفاده از کمپوست به دست آمده از بقايای 

باشد. در پژوهشی که با کاربرد کمپوست در کشت نخود صورت گرفت نشان داده شد که کشاورزی می

) لوپز و اد غالف و دانه در گیاه بوده استيعات شهری باعث بهبود رشد و افزايش تعدکمپوست ضا

( با کاربرد کمپوست در خاک و تامین 2113، کاظمینی و همکاران در تحقیقی)(. 2111همکاران، 

نیتروژن و ساير عناصر غذايی افزايش ارتفاع، وزن خشک و عملکرد در ارقام گندم تحت شرايط ديم را 
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ه کردند. افزودن کمپوست به خاک باعث بهبود خصوصیات فیزيکی، شیمیايی و زيستی و همچنین مشاهد

دار شود و برخی از اين اثرات درازمدت کمپوست بر خاک و عملکرد گیاهان معنیافزايش رشد گیاه می

 (. بر اثر مصرف کمپوست مسمومیت گیاهان اغلب ناشی از سمیت عناصر سنگین در5331شد )رکیگل، 

اپستین،  )از کمپوست نارس اتفاق افتاده استهای تهیه شده از ضايعات صنعتی و استفاده کمپوست

)خصوصا گیاهان مربوط به عناصر غذايی آن ای از تاثیر مثبت کمپوست بر عملکرد(. قسمت عمده5332

وست حاصل نیتروژن( است. البته اين تاثیر به نوع کمپوست بستگی زيادی دارد به طوری که مصرف کمپ

دهد در حالی که برای تامین سال میزان نیتروژن خاک را افزايش می 24از زباله شهری و لجن فاضالب تا 

) تتن در هکتار( نیاز هس 53) بیش از به مقدار زيادی کمپوست کود دامی کامل نیتروژن در کوتاه مدت

ی تاثیر دو نوع کمپوست حاصل در بررس (2114، و و همکارانزهمچنین) (. 5335دومینگوز و همکاران، 

هوازی لجن فاضالب بر رشد گیاهان و معدنی شدن نیتروژن در خاک اکسی سول از تجزيه هوازی و بی

استرالیا نتیجه گرفتند که تفاوتی در عملکرد دانه و اندام هوايی بین دو نوع کمپوست لجن وجود نداشت 

داری عملکرد بیشتری را شده بود در حد معنیولی تیمارهايی که در آن کمپوست لجن و فاضالب مصرف 

 نسبت به تیمارهای کود شیمیايی و شاهد داشتند. 

 تاثیر کمپوست بر خاک -9-9-1

گذارد. خصوصیاتی مانند عمق خاک، کمپوست به طرق مختلف بر خصوصیات خاک تاثیر می

آلی، واکنش خاک، قابلیت هدايت الکتريکی، چگالی ظاهری، ظرفیت  ظرفیت نگهداری آب، محتوای ماده

-ها با افزودن کمپوست رسیده به خاک میتبادل کاتیونی، درصد اشباع بازی، تخلخل و پايداری خاکدانه

، هرناندو و همکاراندر اين آزمايش) (. 5331؛ رکیگل، 5383توانند بهبود يابند)هرناندو و همکاران، 

تن در هکتار( تغیرات  6/59) ودن مقادير کمی از کمپوست به خاکدند که حتی با افز( نشان دا5383
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و آلی  های با مادهآيد. بیشترين تاثیر کمپوست بر کیفیت خاک در خاککیفی در خاک به وجود می

( 2115در آزمايشی مشابه) برسون و همکاران، (. 5331) رکیگل، عناصر غذايی کم مشاهده شده است

مپوست زباله بر فرسايش خاک را مورد بررسی قرار دادند و پس از مطالعه مشاهده نمودند که تاثیر ک

کاربرد کمپوست تشکیل سله را در سطح خاک به تاخیر انداخته، از آسیب رسیدن به بستر بذر پیشگیری 

سوفر و ) یقیدر تحق دهد.متر کاهش میمیلی 2/3تا  1/2کند و میزان هدررفت ناشی از رواناب را بین می

آلی خاک با افزودن کمپوست ممکن است مقدار ظرفیت تبادل ( اعالم کردند که افزايش مواد5358، برد 

درصد مواد هوموسی در نتیجه  5ای افزايش دهد. با افزايش کاتیونی خاک را به میزان قابل مالحظه

همچنین يابد. م افزايش میگر 511میلی اکی واالن در  2مصرف کمپوست میزان ظرفیت تبادل کاتیونی 

تن کمپوست لجن فاضالب در هر هکتار در يک  511( نشان داد که با مصرف 5331، تستردر تحقیق) 

سال در خاک شن لومی، عملکرد محصوالت کشاورزی به طور مداوم در حد مطلوب حفظ شد و در عین 

لی و همکاران ضمنا) ای بهبود يافت. حال خصوصیات فیزيکی و شیمیايی خاک نیز به مقدار قابل مالحظه

( در تحقیق خود نشان دادند که مقدار کربن آلی، نیتروزن کل و فسفر قابل استفاده متناسب با 2114، 

 يابد. مقدار کمپوست حاصل از ضايعات موادغذايی اضافه شده به خاک افزايش می

 کمپوستورمی -9-1

 کمپوستتاریخچه ورمی -1-9-1

-گردد و شخصی به نام مارکوسمیکمپوست در کشاورزی به قبل از میالد مسیح برورمیاستفاده از 

های خاکی موجود (. کرم5338) اسمیت، و هزار سال قبل استفاده کرده استکمپوست در دکاتو از ورمی

 الولت و همکاران، )باشددر اين کود به دلیل تاثیر زياد آنها روی خصوصیات خاک در رشد گیاهان می
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آلی برای (. استفاده از کرم خاکی در فرآيند تبديل لجن فاضالب به کود2111؛ هال و همکاران،  5334

 (. 2111دومینگوز و همکاران،  )گرددمیبر 5351نخستین بار توسط هرتنستین در نیويورک به سال 

 کمپوست و اهمیت کاربرد آنورمی -2-9-1

های آلی تحت تاثیر واکنش بین کرم بی و ثبات مادهکمپوست کودی است که از تجزيه میکروورمی

آيد. اين ماده تولیدی به صورت های مختلف به دست میو میکروارگانیسم(  Eisentia foetida)خاکی

ذرات کوچکی مانند پیت است که دارای تهويه کافی، خلل و فرج زياد، ظرفیت باالی نگهداری آب و 

خصوصیات ذکر شده شرايط مناسبی را برای خاک فراهم نموده و در باشد. اين های میکروبی میفعالیت

ای (. گونه2115) اتیه و همکاران، سازدصورت اختالط با خاک بستر مناسبی را برای رشد گیاه فراهم می

های خاکی که به کرم زباله معروفند، پس از هضم ضايعات آلی از قبیل لجن فاضالب و کود دامی از کرم

-کنند که به فرآورده نهايی حاصل از فعالیت آنها ورمیواد مفید برای رشد گیاهان تبديل میآنها را به م

-(. اين کود، رشد گیاهان را به خاطر داشتن میکروارگانیسم2112گنادی و همکاران،)گويندکمپوست می

و بخشد. همچنین با بهبود بخشیدن به شرايط فیزيکی آلی، تسريع میهای مفید و همچنین ماده

های رشد شود و اين افزايش ناشی از فعالیت هورمونشیمیايی خاک باعث افزايش میزان رشد گیاه می

باشد های رشد گیاه مانند سیتوکینین، جیبرلین و اکسین میگیاهی نظیر هیومیک اسید و تنظیم کننده

های خاکی و کمپوست از کرمباشد. در تشکیل ورمیکه عامل اصلی افزايش رشد و عملکرد گیاه می

های آلی به ماده سیاه رنگی که مملو از مواد غذايی موردنیاز ريزموجودات ساکن خاک برای تبديل پسماند

آلی که يک واکنش اکسايشی (. در طی فرآيند تولید اين کود5338اسمیت،   )شودگیاه است استفاده می

های خاکی عامل خرد، تجزيه و کرماست بر خالف فرآيند کمپوست شدن، مرحله گرمايی وجود نداشته و 

های خاکی، کمپوست محتوی فضوالت کرم(. ورمی5335دومینگوز و همکاران،  )باشندهوادهی توده می
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های خاکی باشد. فضوالت کرمآلی کمتر تجزيه يافته و ساير ريزجانداران می کپسول تخم کرم خاکی، ماده

غذايی مورد نیاز گیاهان غنی بوده و به نظر مواد های خاکی است که ازمحصوالت جانبی طبیعی کرم

(. محدوديت منابع اصلی تولید آب و خاک، 5338اسمیت،  )تواند به کار رودعنوان بهترين ماده بهساز می

-نیاز روزافزون به تولید بیشتر موادغذايی و مواد اولیه صنايع وابسته به کشاورزی موجب بهره برداری بی

ها و تخريب محیط زيست گرديده است. در حال يه آلودگی وسیع آنها به انواع آاليندهرويه منابع طبیعی پا

برداری نادرست از منابع ارزشمند آب و خاک، افراط در مصرف حاضر در بیشتر کشورها به دلیل بهره

ب های زراعی تخريب و بسیاری از منابع باارزش آهای شیمیايی، سطوح بسیار زيادی از خاکسموم و کود

های شیمیايی دچار نقصان و اکثر تولیدات و محصوالت کشاورزی آلوده به بقايای خطرناک سموم و کود

گرديده است. سازمان بهداشت جهانی با توجه به خطرات ناشی از تخريب محیط زيست، گسترش 

های خاص، کاهش مستمر تولیدات کشاورزی در واحد سطح، آلودگی خطرناک موادغذايی به بیماری

يابی به امنیت های وسیعی را با هدف بازگشت به طبیعت و دستهای شیمیايی، برنامهقايای آاليندهب

) اندبرداری منطقی از منابع پايه آغاز نمودهتر در واحد سطح را بهرهغذايی، تولید محصول بیشتر و سالم

اختالط آن با خاک باعث باشد و زا میکمپوست بدون بو و عوامل بیمای(. ورمی5983مجد، هاشمی

شود. همچنین دارای مقادير زيادی از مواد هوموسی است که برخی زنی بذر گیاهان و رشد آنها میجوانه

موسکلو و همکاران،  )باشدهای رشد گیاهی میکنندهاز اثرات آن بر روی رشد گیاه شبیه به اثرات تنظیم

تیوم، ورتیسیلوم، زا نظیر پیهای بیماریقارچ (. استفاده از اين کود آلی از رشد بسیاری از5333

گردد و در نتیجه میزان ها میرايزوکتونیا جلوگیری نموده و سبب مصون ماندن گیاه از بسیاری بیماری

 . ) 2111ون، آرنک )دهدای کاهش میخسارت ناشی از آنها را به طور قابل مالحظه
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 کمپوست بر گیاهتاثیر ورمی -9-9-1

باشد. زيرا با کود در خاک، يک عملکرد مديريتی مناسب در هر سیستم کشاورزی میکاربرد اين 

تحريک رشد و فعالیت میکروبی خاک، باعث معدنی شدن مواد غذايی مورد نیاز گیاهان شده است. در 

(. اين کود به طور غیر 2116) آرانکون و همکاران، يابدنتیجه کیفیت و حاصلخیزی خاک افزايش می

برای تعیین  دهد. آزمايشیز طريق تاثیر بر میکروفلور خاک، رشد گیاهان را تحت تاثیر قرار میمستقیم ا

توسط)سینگ و های فیزيولوژيکی توت فرنگی کمپوست روی میزان رشد، عملکرد و ويژگیاثر ورمی

ک و کمپوست باعث افزايش سطح برگ، وزن خشانجام دادند. نتايج نشان داد که ورمی( 2118همکاران، 

های رشد گیاهی تواند روی هورمونکمپوست میعملکرد میوه شد. اين مطالعه نشان داد که ورمی

کمپوست و کود شیمیايی را بر روی رشد و ( اثر ورمی2115) آالم و همکاران، در آزمايشیتاثیرگذار باشد. 

ه افزودن های بنگالدش بررسی کردند. نتايج نشان داد کعملکرد اجزای سیب زمینی در خاک

کمپوست گذارد. ورمیداری بر رشد و عملکرد سیب زمینی تاثیر میبه صورت معنی N, P, S, Kکمپوست،

ها مناسب ها و اکتینومیستها، باکتریها خصوصا قارچهمچنین برای تنوع و افزايش جمعیت میکروب

فعالیت بیولوژيکی را به صورت کمپوست اند که ورمیها نشان داده(. بررسی5338ادواردز،  )باشدمی

زنی بذور، گلدهی، رشد و عملکرد بهتر در مقايسه با تواند در گیاهان برای جوانهبرد که میپیوسته باال می

اسپییر و در پژوهشی)باشند استفاده باشد. های کشت تجاری فاقد موادغذايی قابل استفاده میمحیط

کمپوست لجن فاضالب عملکرد چغندرقند افزايش پیدا کرد. ( نشان دادند که با افزودن 2114، همکاران

توان آبشويی سديم را تسريع آلی میهای شور و سديمی، با اضافه کردن موادنتايج نشان داد که در خاک

 )د و نفوذپذيری خاک را افزايش دادداده و باعث کاهش درصد سديم قابل تبادل و هدايت الکتريکی ش

کمپوست را بر خصوصیات ( اثرات ورمی2118، آذرمی و همکارانهمچنین) (. 2118والکر و برنال، 
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کمپوست به فرنگی ارزيابی کردند. نتايج نشان داد افزودن ورمیفیزيکی و شیمیايی خاک در مزرعه گوجه

آلی خاک، نیتروژن، فسفر، پتاسیم، ( مقدار کل کربنP˂0.05)داریتن در هکتار به طور معنی 51میزان 

های شاهد افزايش ای در مقايسه با کرتوی، منگنز خاک، رشد و عملکرد را به طور قابل مالحظهکلسیم، ر

-های تیمار شده با اين کود به طور معنیخاک شد. خاک pHکمپوست منجر به کاهشداد. افزودن ورمی

اثرات ( 2118، چمنی و همکاران در تحقیقی) های شاهد داشت. بیشتری در مقايسه با کرت ECداری

ای بررسی کردند. نتايج نشان داد که دهی گیاه اطلسی در شرايط گلخانهکمپوست را روی رشد و گلورمی

ها در داری روی تعداد گل، رشد برگ، وزن خشک و تر و جوانهکمپوست دارای اثرات مثبت معنیورمی

( در 5338، سمیت ا)همچنینباشد. کمپوست میمقايسه با گیاهان رشد يافته در خاک بدون ورمی

های خاکی اغلب دارای نیتروژن، فسفر و پتاسیم به تحقیقات خود به اين نتیجه رسید که بقايای کرم

برابر بیشتر از خاک بوده و در طول فرآيند اضافه شدن اين فضوالت به خاک میزان  55الی  1میزان 

د غذايی خصوصا ازت، فسفر، پتاسیم و يابد. کاربرد مواکلسیم و منیزيم و عناصر کم مصرف نیز افزايش می

ها را غذايی معدنی و رشد گیاهان کشت شده در اين خاک تواند وضعیت موادمواد اصالح کننده آلی می

 (.5983مجد، ) هاشمیبهبود بخشد

 کمپوست بر خاکتاثیر ورمی -9-9-1

-خصوصیات ورمیگیری کمپوست، تاکید بر اندازهدر اکثر تحقیقات انجام شده در خصوص ورمی

کمپوست و تاثیر آن بر خصوصیات خاک و رشد گیاه بوده است. ترکیبات هوموسی نقش مهمی در تهويه، 

کمپوست روی خصوصیات ظرفیت نگهداری آب و خاک و نفوذپذيری آن دارند. بنابراين تاثیر ورمی

، سخت و فیزيکی بیشتر از کمپوست است. وقتی ترکیبات هوموسی خاک کاهش يابد خاک فشرده

گزارش کردند که میزان  (2112، گواندی و همکاراندر آزمايشی)(. 2114) وبر، شودای میکلوخه
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کمپوست ضايعات خاک و کود گاوی بیشتر از نیتروژن، وزن زنده میکروبی خاک پس از مصرف ورمی

ر غذايی کمپوست نشان داد که مقدار عناصگیری میزان عناصر غذايی در ورمیکمپوست بود. اندازه

کمپوست سه برابر خاک نیتروژن، فسفر و پتاسیم دارد موردنیاز گیاه در آن بیشتر از خاک است. ورمی

) خاکی میزان فعالیت متابولیکی خاکهای های هیومیک آزاد شده از فضوالت کرم(. اسید2119)رنچ، 

کمپوست (. ورمی5335کاران، ماسیاندرو و هم )کندهای دهیدوژناز و پروتئاز( را زياد میفعالیت آنزيم

حاوی عناصر غذايی به شکل قابل استفاده از قبیل نیترات، فسفر تبادلی، پتاسیم، کلسیم و منیزيم محلول 

کمپوست باعث افزايش آلی و يا ورمی افزايش ماده (2111، ماريناری و همکاران) در تحقیقاست. 

هیدروژناز و پروتئاز( و نیز تولید دی اکسید کربن شده است اسید فسفاتاز، در  )های آنزيمی خاکفعالیت

 باشد. آلی غنی در خاک می که در نتیجه افزايش فعالیت میکروبی به علت مواد

 کود مرغی   -5-1

 تاریخچه کود مرغی -1-5-1

ه اند. در اين میان کود مرغی بها پیش به عنوان کود مورد استفاده قرار گرفتهفضوالت دامی از قرن

های اخیر های آلی شناخته شده است. در سالترين کوددلیل داشتن مقدار باالی نیتروژن يکی از مطلوب

های دنیا به علت حجم عظیم تولید کود مرغ و مشکالت و مسائل زيست محیطی آن در مورد اغلب کشور

يا گوآنو يا کود  مصارف مختلف کود مرغی مورد بررسی و تحقیقات فراوانی انجام شده است. کود مرغی

-ها و فکچلغوز پرندگان دريايی، خفاش -شناسی، به رسوبات فسفاته ناشی از مدفوعمرغ دريايی در خاک

 رود. قیمت با درجه فسفر و نیتروژن باالست که به عنوان کود به کار میای گرانشود و مادهها گفته می
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 کود مرغی و اهمیت کاربرد آن   -2-5-1

-ر قوی است. عناصر تشکیل دهنده آن عبارتند از آمونیاک، اسید اوريک، اسیدگوانو کودی بسیا

ها. قسمتی از کود مرغی فسفريک، اسید اگزالیک، اسید کربنیک و همچنین امالح زمینی و ناخالصی

رود و قسمت جزئی آن در تعداد معدودی از کشورهای هند امروزه در دنیا در تغذيه دام و ماهی به کار می

های و برخی کشورهای آفريقايی جهت تولید بیوگاز برای مصارف خانگی و در برخی کشور و چین

رود. ولی به طور کلی بیش از های تولید برق مدرن به کار مینیروگاه پیشرفته نظیر انگلیس برای سوخت

گله، پوشش  گیرد. بر اساس نوع تغذيهدرصد از اين کود برای مصارف کشاورزی مورد استفاده قرار می 31

آوری و انبارداری، روش مصرف کود، نوع خاک و گیاهان کشت شده در زمین زراعی بستر، روش جمع

شود. کود مرغی حاوی اسیدآمینه، اسید هیومیک، اسید تامین شده و مقدار مصرف آن مشخص می

باشد. حصول میفولويک و ترکیبات مفید بوده که از بهترين مواد قابل جذب برای رشد گیاه و افزايش م

نتايج حاصله ثابت کرده است که نه تنها کود مرغی ماده بی ارزش و مزاحمی نیست بلکه چنانچه به 

 باشد. خوبی از آن استفاده شود ماده بسیار با ارزشی می

 کود مرغی و تاثیر آن بر گیاه -9-5-1

مغذی بوده که عناصر ريزهای درشت و ريز با قابلیت کالت کنندگی کود مرغی مخلوطی از مولکول

دهد. همچنین اين کود به دلیل دارا بودن درصد در نهايت جذب اين عناصر را توسط گیاه افزايش می

رود. اين آمینه به عنوان يک مکمل قدرتمند برای رشد و نمو گیاهان به کار میقابل توجهی از اسید

های رويشی و زايشی گیاه بوده و تولید های رشد بوده که تحريک کننده فعالیتمحصول شامل هورمون

دهد. باال رفتن جذب عنصرهای غذايی با مصرف باال مثل فسفر و نیتروژن باعث ريشه را نیز افزايش می

 های محیطی، باال رفتن ترشح زنی، باال رفتن توانايی مقاومت گیاه نسبت به تنشسريع شدن رشد جوانه
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Abstract: Dense cultivation of agricultural products and the excessive use of fertilizers and 

chemical inputs have led to poor quality and reduced fertility of soils. Recovering residues, 

composting and leguminous crops are amoung the methods for improving the quality of soils. In 

order to investigate the effect of organic fertilizers and cultivating two types of legumes on soil 

chemical properties, a field experiment in one of the farms around Ardabil. A factorial 

experiment was a randomized complete block design. In which three types of organic 

fertilizers(compost, vermicompost and chicken manure), the mixing percentage(equivalent of  0, 

75 and 150 kg N ha
-1

) and legume species( without cultivation, Pea and Lentil) were considered 

in three replications. The soil was harvested before being cultured and its physicochemical 

properties included pH, EC, Pav, Kav, Naaq, Kaq, Caaq, %OC, %N, Ca+Mg, CCE, soil texture and 

SAR were measured. Some of the growth characteristics and argonomic traits such as plant 

height, leaf size, flower number, number of lateral branches, number of pods, leaf chlorophyll, 

the number of seeds per pod was determined. At harvest time, dry matter and shoot yield was 

determined from each sampling plot, all the chemical parameters mentioned above were 

determined for organic soils treated with organic fertilizers. Also some chemical parameters were 

determined for plants. The investigate the effect of different treatments on soil chemical 

properties, one_way ANOVA and comparison of averages were performed by Duncans test using 

SAS and Excel software. The results of this study showed that compost in the soil increased 

acidity and consumed(150 kg ha
-
1) of all three organic fertilizers increased phosphorus 

absorption.Vermicompost in chickpea increased the absorption of phosphorus and increased the 

number of seeds per pod in lentil. Chiken manure in the soil also increased calcium and in the 

chekpea, the increase in the number of lateral branches was increased. It is suggested that in 

future studies, other high levels of fertilizers use and several successive crop seasons should be 

used so you can get meaningful results. 

Keywords: Absorbable phosphorus; Chicken manure; Lateral branches; Leaf size; Legume; 

Vermicompost. 
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