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 چکیده

 
افزایش جمعیت جهان و نیاز به تامین غذاي سالمِ بیشتر براي این جمعیت روز افزون از یکسو و نبودن زمین حاصلخیزِ کافی و محدود      

. حصوالت کشاورزي جلب کرده استید مبودن سطح زیر کشت از سوي دیگر، نظر متخصصان را به سمت افزایش کمی و کیفی در تول
ها با کودهاي آلی و هاي شیمیایی جایگزینی این نهادهامروزه یکی از راهکارهاي اساسی به منظور کاهش و رفع اثرات مضر مصرف نهاده

 منظور به حاضر حقیقت . .هاي آلی در جهت نیل به کشاورزي پایدار امري ضروري و اجتناب ناپذیر استزیستی بوده و استفاده از این نهاده
 نیز و رشد هايشاخص برخی بر) درصد 50و  40، 30، 20، 10سطوح ( پسماند کمپوست قارچ شسته شده و نشسته کاربرد اثر بررسی
ت بدس نتایج. درآمد اجرا مرحله به گلخانه شرایط آزمایشی به صورت طرح کامالً تصادفی در چهار تکرار و در )ویروفلی( اسفناج گیاه عملکرد

. که در اکثر صفات مورد بررسی اختالف معنی داري بین تیمارهاي اعمال شده و تیمار شاهد وجود داشتآمده حاکی از آن بود که در 
، سطح برگ، میزان کلروفیل و تعداد برگ در گیاه اسفناج فزایش وزن تر و خشکباعث ا پسماند کمپوست قارچ شسته شده و نشستهمصرف 

نتایج حاصل از . حاصل شد پسماند کمپوست قارچ شسته شده و نشسته %10بیشترین مقدار عملکرد گیاه، در تیمار . در مقایسه با شاهد شد
می تواند نقش موثري در افزایش عملکرد گیاه اسفناج  پسماند کمپوست قارچ شسته شده و نشستهاین آزمایش نشان داد که استفاده از 

  .داشته باشد
  

 ماند قارچ شسته شده، پسماند قارچ شسته نشده، کودهاي آلیاسفناج، پس :کلمات کلیدي
  

  مقدمه
 شده، اصالح ارقام بذر از استفاده به توان می جمله آن از که است گرفته صورت زیادي اقدامات افزایش تولید در واحد سطح خصوص در    

رویه این کودهاي شیمیایی از دهد که مصرف بیینتایج تحقیقات مختلف نشان م. کرد اشاره زدا¬آفت سموم و شیمیایی کودهاي مصرف
-هاي زیرزمینی شده و از سوي دیگر باعث تجمع انواع فلزات سنگین و نیترات در گیاه میزیست و منابع آبسو باعث آلودگی محیطیک

اسی به منظور کاهش و رفع اثرات امروزه یکی از راهکارهاي اس. نتیجه هر دو موارد در نهایت به مخاطره افتادن زندگی انسان است. گردند
هاي آلی در جهت نیل به ها با کودهاي آلی و زیستی بوده و استفاده از این نهادههاي شیمیایی جایگزینی این نهادهمضر مصرف نهاده

  . کشاورزي پایدار امري ضروري و اجتناب ناپذیر است
این بستر کشت یک ترکیب آلی فرموله شده ). 2005وور و همکاران، (  شودمیکمپوست قارچ از پوشال، کود اسبی، کود مرغی و گچ تهیه 

حاصلخیزي این . شوداز آن نام برده می) SMC(ها به عنوان کمپوست قارچ مصرف شده براي تولید مدرن قارچ است و بعد از برداشت قارچ
توان در باغبانی و فضاي شود اما از آن میریخته می کمپوست بعد از برداشت قارچ کاهش می یابد و به طور معمول به عنوان ضایعات دور
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توسط اکثر محققان آزمایش و بیان شده که ترکیب مواد غذایی SMC مقدار مواد غذایی گیاهی  ).1387وهابی ماشک، ( تفاده کرد سبز اس
استوارت و ( باشد ترکیب خاك می آن بر اساس ضایعات آلی به کار رفته براي مناطق کشاورزي از قبیل کودهاي گاوي و کمپوست مشابه

- در محیط کشت گوجه مپوستکو ورمی SMC 2:1 دریافتند که عملکرد محصول در نسبت) 1998(لی و همکاران ). 1998همکاران، 
تن  44.8بهینه براي اکثر محصوالت  SMCکه  دپیشنهاد کردن )1995(روداس و اولسون، . فرنگی و خیار در مقایسه با شاهد افزایش یافت

 بوده است SMCهمچنین گزارش کردند که افزایش عملکرد بر اساس قابلیت دسترسی نیتروژن در تیمارهاي حاوي . در هکتار بوده است
  

  هامواد و روش
برخی . تهیه و سپس در معرض هوا، خشک گردیدیک زمین بایر در شهرستان نیر ري مت سانتی 30تا  0از عمق خاك مورد آزمایش 

سطح  5تیمارهاي آزمایشی شامل . شدندگیري اندازه در عصاره گل اشباع) EC(و هدایت الکتریکی  pHخاك شامل  خصوصیات اولیه
 1به  2در آماده سازي بستر کشت ابتدا نسبت  .و شاهد بود) درصد 50و  40، 30، 20، 10( پسماند کمپوست قارچ شسته شده و نشسته

بذور  .ه شددر گلدان ریخت واندازه گیري  اند کمپوست قارچ شسته شده و نشستهپسمخاك و ماسه آماده و سپس نسبت هاي مختلف 
در بسترهایی که در نظر گرفته شده بود به تعداد چهار بذر در هر  92در اواسط آبان ) رقم ویروفلی((.Spinacia oleracea L) اسفناج 

درجه  22±4میانگین دماي روزانه گلخانه . أمین شدتبا آب شهري رطوبت مورد نیاز گیاه در دوره رشد از طریق آبیاري . گلدان کشت شدند
صفات مورد . روز به روش دستی انجام شد 55برداشت گیاهان پس از . درصد نوسان داشت 65-80سلسیوس بود و رطوبت گلخانه بین 

  .شه و کلروفیل بودندشک اندام هوایی و ریارتفاع بوته، تعداد برگ، سطح برگ، وزن تر و خ شاملبررسی در این تحقیق 
فاکتور اول شامل بسترهاي کشت . انجام شداي گلخانهتکرار در شرایط  4به صورت فاکتوریل درقالب طرح کامالً تصادفی و در آزمایش   

، 20، 10هاي حجمی کاربرد این بستر شامل و فاکتور دوم  نسبت پسماند کمپوست قارچ شسته شده و نشستهو ) عدم کاربرد کود(شاهد 
ها با استفاده از نرم افزار  هاي حاصل از آزمایش پس از اطمینان از نرمال بودن توزیع داده  تجزیه واریانس داده .درصد بودند 50و  40، 30

SAS ها با آزمون دانکن صورت گرفت دادهو مقایسه میانگین. 
 
  نتایج و بحث 

گیري شده به شرح زیر تغییرات پارامترهاي اندازه ،)2جدول(انگین تیمارها و مقایسه می )1جدول (حاصل از تجزیه واریانس  بر اساس نتایج
  :باشدمی

  تعداد برگ
 شاهدتیمار نشان داد که ) 2جدول(مقایسه میانگین تیمارها . دار شدمعنی% 5تعداد برگ در سطح  1براساس تجزیه واریانس جدول 

نشان دادند که تیمارهاي حاوي ) 1390(هاشمی مجد و همکاران  .دار بود بیشترین تعداد برگ را داشت و بین سطوح مختلف تفاوت معنی
پسماند کمپوست قارچ باعث افزایش کلروفیل در گیاه نعناع شد که این افزایش کلروفیل به دلیل وجود عناصر آهن، منگنز و روي موجود در 

 .  پسماند کمپوست قارچ می باشد که نقش اساسی در ساخت کلروفیل دارند
  

  ارتفاع کلو طول ریشه ، طول برگ
تیمار نشان داد که )  2جدول(مقایسه میانگین تیمارها . دار شدغیر معنی و طول ریشه طول برگ 1براساس تجزیه واریانس جدول 

  .بودرا داشت اما بین سطوح مختلف تفاوت معنی دار ن ، طول ریشه و ارتفاع کلبیشترین طول برگ% 10پسماندکمپوست قارچ شسته شده 
  وزن تر برگ، وزن تر ریشه و وزن تر کل 

مقایسه میانگین تیمارها . نددار شدمعنی% 5و % 1در هر دو سطح  وزن تر کل و وزن تر ریشه ،وزن تر برگ 1براساس تجزیه واریانس جدول 
را  وزن تر کل و تر ریشهوزن  ،پسماندکمپوست قارچ شسته شده بیشترین مقدار وزن تر برگ% 10سطح تیمار نشان داد که ) 2جدول(

نشان دادند که تیمارهاي حاوي پسماند کمپوست قارچ باعث افزایش وزن تر نعناع ) 1390( هاشمی مجد و همکاران . نسبت به بقیه داشت
اغث شد که این افزایش وزن به دلیل غنی بودن این بستر از عناصر غذایی ضروري رشد گیاه می باشد که بر وزن تر تأثیر گذاشته و ب

  . افزایش وزن تر شده است
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  کلروفیل
% 20سطح تیمار نیز نشان داد که )  2جدول(مقایسه میانگین تیمارها . دار شدمعنی% 5کلروفیل در سطح  1براساس تجزیه واریانس جدول 

  .دپسماندکمپوست قارچ شسته شده بیشترین مقدار کلروفیل را داشت و بین سطوح مختلف تفاوت معنی دار بو
  رگسطح ب

سطح  تیمار نیز نشان داد که) 2جدول(مقایسه میانگین تیمارها . دار شدمعنی% 5در سطح  سطح برگ  1براساس تجزیه واریانس جدول 
آتیه و همکاران  .دپسماندکمپوست قارچ شسته شده بیشترین مقدار کلروفیل را داشت و بین سطوح مختلف تفاوت معنی دار بو% 20

  .می باشد SMCباعث افزایش سطح برگ در جعفري شد که به دلیل وجود نیتروژن موجود در  SMCنشان دادند که ) 2002(
  وزن خشک برگ و وزن خشک ریشه

نیز نشان داد ) 2جدول(مقایسه میانگین تیمارها . دار شدمعنی% 5و % 1در هر دو سطح وزن خشک برگ  1براساس تجزیه واریانس جدول 
گزارش ) 2007(کوبیالي و همکاران .را داشتوزن خشک برگ ارچ شسته شده بیشترین مقدار پسماندکمپوست ق% 10سطح تیمار که 

هاي فلفل، مخلوط نمودند و در تن در هکتار با خاك گلدان 60و  30، 15، 0را با مقادیر مختلف  SMCکردند که در یک آزمایش گلدانی 
تأثیر معنی داري را در افزایش مقدار ماده خشک و محتواي عناصر  SMCپایان آزمایش پس از تجزیه و آنالیز گیاه فلفل متوجه شدند که 

  .داشت Znو  N ،P ،K ،Feغذایی همچون 
  

  نتیجه گیري
طول برگ، طول ، وزن تر کل، وزن تر ریشه ،وزن تر برگبیشترین مقدار . ژوهش حاضر، بیشترین تعداد برگ در تیمار شاهد بدست آمددر پ

و  پسماندکمپوست قارچ شسته شده بیشترین مقدار کلروفیل% 20، سطح %10 مپوست قارچ شسته شدهپسماندکدر  ریشه و ارتفاع کل
پسماندکمپوست قارچ شسته بنابراین استفاده از  .را داشتوزن خشک برگ پسماندکمپوست قارچ شسته شده بیشترین مقدار % 10سطح 

  .اسفناج می شودو نشسته به عنوان یک کود آلی موجب بهبود رشد و عملکرد در  شده
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  نشسته و شده شسته قارچ پسماندکمپوست مختلف سطوح در اسفناج رشد هاي¬شاخص برخیتجزیه واریانس  -1 جدول

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ترتیب به
.باشد می دار معنی تأثیر عدم و درصد پنج درصد، یک احتمال سطح در دار معنی تفاوت نمایانگر ns و  *و  **   

نشسته و شده شسته قارچ پسماندکمپوست مختلف سطوح در اسفناج رشد هاي¬شاخص برخی هاي¬میانگین مقایسه -2 جدول  

 

 میانگین مربعات

 خشک کلوزن
خشک وزن

  ریشه
 

وزن خشک 
  برگ
 

  کلروفیل سطح برگ
 

  ترکلوزن
 

 تر ریشهوزن
 

  تر برگوزن
 

 ارتفاع کل
 

 طول ریشه
 

 تعداد برگ طول برگ
 

 درجه
تغییراتمنابع آزادي  

ns13/0 **00036/0 **14/0 *517304 *86/72 **36/11 **057/0 **88/9 ns07/4 ns02/1  ns71/2 *52/1  10  تیمار 

064/0  0001/0  035/0  222325 2/30  55/3  0085/0  29/3  45/7  87/0  76/4  59/0  33 
اشتباه 
 آزمایش

76/25 005/8 52/21 58/22 26/17 83/24 27/23 24/25 14/14 63/14 92/16 84/12 43 
ضریب 
 تغییرات

وزن خشک  وزن خشک کل
 ریشه

وزن  خشک  
 برگ 

وزن تر  وزن تر کل کلروفیل سطح برگ
 ریشه

وزن تر 
 برگ

 تیمار تعداد برگ طول برگ طول ریشه ارتفاع کل

2/1 ab 14/0 a a 05/1  3/2102 abc 03/32 abcd  45/8   b 51/0 ab 93/7 ab a23/19 42/6 ab 81/12 a 7a شاهد 
12/1 abc 137/0 ab 99/0 abc 3/2344 abc 28/32 abcd 11/8 bc 48/0 abc 62/7 b 13/20 a 77/6 ab 36/13 a 75/6 ab 10 

ت 
وس

کمپ
ند 

سما
پ

شده
ه ن

ست
چ ش

قار
 

88/0 abc 132/0 ab 75/0 cd 1569c 20/29 bcd 23/5 c 24/0 e 99/4 b 77/17 a 75/5 b 02/12 a 6abc 20 
98/0 abc 127/0 abc 86/0 abcd 2509ab 66/32  abcd 28/8 bc 37/0 bcde 91/7 ab 38/20 a 58/6 ab 8/13 a 25/6 abc 30 
83/0 bc 112/0 c 72/0 cd 1/1721 c 87/28 bcd 48/6 bc 32/0 de 16/6 b 7/18 a 1/6 ab 47/12 a 25/5 c 40 
82/0 bc 115/0 c 7/0 cd 1855bc 89/24 d 14/7 bc 35/0 cde 78/6 b 5/18 a 08/6 ab 41/12 a 5/5 bc 50 
27/1 a 122/0 bc 15/1 a 8/2766 a 43/37 ab 35/11 a 61/0 a 38/10 a 83/20 a 06/6 ab 77/14 a 5/6 abc 10 

رچ 
ت قا

وس
کمپ

ند 
سما

پ
شده

ته 
شس

 95/0 abc 135/0 ab 04/1 ab 1/2298 abc 31/39 a 95/7 bc 48/0 abc 47/7 b 23/19 a 51/6 ab 72/12 a 5/6 abc 20 
75/0 c 125/0 bc 63/0 d 7/1860 bc 29/30 bcd 17/6 bc 29/0 de 88/5 b 5/19 a 6/6 ab 9/12 a 75/5 abc 30 

17/1 abc 127/0 abc 04/1 ab 6/2058 abc 53/34 abc 4/8 b  43/0 bcd 94/7 ab 13/20 a 6/7 a 53/12 a 5/5 bc 40 

79/0 bc 137/0 abc 65/0 d 1/1893 bc 53/27 cd 86/5 bc 24/0 e 62/5 b 93/17 a 98/5 b 95/11 a 25/5 c 50 

 

 


