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  چکیده

 و کمپوس کمپوست، ورمی تاثیر نظور بررسیتهران به م استان فاضالب و آب شرکت خانه تصفیه پژوهشی مزرعه در تحقیق این
 کامل بلوکهاي طرح قالب در آزمایش. گرفت انجام لوبیا عملکرد اجزاي و عملکرد بر شهري فاضالب خانه تصفیه از حاصل لجن

) N. P. K(شیمیائی  کامل کود از استفاده ،)شاهد( فسفر کود بدون شامل بررسی مورد تیمارهاي. گردید اجرا تکرار سه با تصادفی
 بدون+ کمپوست  ورمی از فسفر، استفاده کود بدون+ شهري  فاضالب خانه تصفیه از حاصل مواد از خاك، استفاده آزمون اساس بر

  کود درصد 75+ شهري  فاضالب خانه تصفیه از حاصل مواد از فسفر، استفاده کود بدون+ شهري  کمپوست از فسفر، استفاده کود
 مواد از فسفر، استفاده کود درصد 75+ شهري  کمپوست از فسفر، استفاده کود درصد 75+ مپوست ک ورمی از فسفر، استفاده

 از فسفر، استفاده کود درصد 50+ کمپوست  ورمی از فسفر، استفاده کود درصد 50+ شهري  فاضالب خانه تصفیه از حاصل
 فاضالب برد کار که نمود اذعان چنین این توان می تحقیق این نتایج به باتوجه. فسفر بودند کود درصد 50+ شهري  کمپوست

 عمل به جلوگیري شیمیایی کودهاي بیرویه مصرف از طرفی از و داده افزایش را لوبیا گیاه عمکرد اجزاي و عملکرد تواند می شهري
 گرم 97/46معادل   عملکردي با فسفر کود درصد 75+ شهري  فاضالب تیمار تحقیق این در ارزیابی مورد تیمارهاي بین در. آورد

   .گردد می معرفی و شناخته تیمار بهترین عنوان به بوته در
  

  لوبیا، مواد آلی، ارگانیک: کلمات کلیدي 
  

  مقدمه
محیطی  امروزه استفاده از کودهاي آلی در اراضی کشاورزي به طور عمومی مورد توجه بوده و از آن به عنوان بهترین تدبیر زیست

 عناصر بیشتر و فسفر فراهمی واسطه به) دامی کود و کمپوست ها، ورمی کمپوست انواع(آلی  کودهاي فمصر .عملی یاد شده است
 علت آلی، به مواد وسیله به مصرف کم غذایی عناصر کمبود رفع که شود می گیاهان عملکرد و رشد افزایش سبب مصرف کم

 درصد 22داشتن  با  Phaseolusvulgarisعلمی امن با لوبیا طرفی از. است شده عنوان مواد این کنندگی کمپلکس قدرت
 به پروتئین قیمت ازران منبع و جهان کشاورزي محصوالت مهمترین از چربی مواد درصد 2اي،  نشاسته مواد درصد 62پروتئین، 

 تصفیه بفاضال کارگیري کردند، به گزارش و دادند انجام گندم روي بر همکاران و قنبري که ي آزمایش اساس بر. آید می حساب
 شده استفاده آبدرتیمارهاي ارآییمصرف همچنین. گردید عملکرد افزایش باعث چاه آب با مقایسه در گندم آبیاري در شهري
 فاضالب اثر بررسی منظور به آزمایشی محققین از گروهی).1385قنبریوهمکاران، (دادند  نشان شاهد به نسبت داري معنی افزایش
 هاي گونه در که داد نشان آزمایش از آمده دست به نتایج. دادند انجام مشهد در تریتیکاله و جو گندم، عملکرد بر شهري تصفیه
. ماند باقی ثابت آن از پس و یافت افزایش داري معنی طو به دانه درصد، عملکرد 50سطح  تا فاضالب افزایش بررسی، با مورد

   داده نشان ها میانگین بین در داري معنی افزایش چند دانه، هر هزار وزن نظر از. آمد دست به تریتیکاله در کاه عملکرد بیشترین
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 افزایش داري معنی طور به گیاه سه هر در نیز بیولوژیک عملکرد. آمد بدست تریتیکاله و جو در دانه هزار وزن بیشترین ولی نشد

هاي کشاورزي ان به سمت استفاده از رهیافتاز آنجا که رویکرد جهانی در تولید گیاه). 1387مقدم،  رضوانی و فیضی(داد   نشان
هاي مدیریتی نظیر کاربرد کودهاي آلی به منظور بهبود عملکرد کمی و کیفی گیاهان می باشد، این تحقیق پایدار و بکارگیري روش

لوبیا اجرا  عملکرد اجزاي و برعملکرد شهري فاضالب نه خا تصفیه از حاصل لجن و کمپوست با هدف بررسی تاثیرکمپوست، ورمی
 .شد
  

  مواد و روش ها
 قالب در آزمایش. گرفت انجام 1391سال  بهار در تهران استان فاضالب و آب شرکت خانه تصفیه پژوهشی مزرعه د تحقیق این

 کود از ، استفاده)شاهد(فسفر  کود بدون: شامل بررسی مورد تیمارهاي. گردید اجرا تکرار سه با  تصادفی کامل هاي بلوك طرح
 فسفر، استفاده کود بدون+ شهري  فاضالب خانه تصفیه از حاصل مواد از خاك، استفاده آزمون براساس) N. P. K(شیمیائی  کامل

 فاضالب خانه تصفیه از حاصل ازمواد فسفر، استفاده کود بدون+ شهري  فسفر، استفادهازکمپوست کود بدون+ کمپوست  ورمی از
 درصدکود 75+ شهري  کمپوست از فسفر، استفاده درصدکود 75+ کمپوست  رمیو از فسفر، استفاده درصدکود 75+ شهري 

 درصدکود 50+ کمپوست  ورمی از فسفر، استفاده درصدکود 50+ شهري  فاضالب خانه تصفیه از حاصل مواد از فسفر، استفاده
 دانه دربوته، تعداد غالف امل تعدادش گیاه گیري اندازه مورد هاي کمیت. فسفر درصدکود 50+ شهري  کمپوست از فسفر، استفاده

 میانگین مقایسات و  SAS   آماري برنامه از استفاده با طرح آماري تحلیل و تجزیه .غالف، وزن هزار دانه و عملکرد  دانه  بود در
 .گردید استفادهexcel  افزار نرم از ودارهامن رسم منظور به همچنین گرفت انجام درصد 5درسطح  دانکن آزمون از استفاده با نیز
 
  

  نتایج و بحث
و کمترین ) عدد 23(درصد نیز نشان داد که باالترین 5مقایسات میانگین با آزمون دانکن در سطح احتمال : تعداد غالف در بوته

اعمال تیمار کود شیمیایی نیز . فسفر و شاهد اختصاص داشت درصدکود75+ میانگین به ترتیب به تیمار فاضالبشهري ) عدد 15(
 درصدکود75+ شهري  فاضالب بوته نسبت به شاهد گردید که اختالف آن با تیمار در غالف برابري تعداد 46/1جر به افزایش من

شهري و  اعمال تیمارهاي ورمی کمپوست، کمپوست. فسفر معنی دار نبود کود درصد 75+  شهري  فسفر و  کمپوست
نیز )2001(یونوکوان.درصدي را به دنبال داشت 21و  20، 16افزایش  درصد کود فسفر به ترتیب 50فاضالبشهري همگی به همراه 

  .اذعان داشتند که آبیاري با فاضالب اجزاي عملکرد برنج را نسبت به تیمار شاهد افزایش می دهد
باالترین . ندبود صفت ن براي داري معنی فاقد آزمایش تیمارهاي شده، تاثیر انجام واریانس تجزیه به توجه با: تعداد دانه در غالف

  .داشت اختصاص شاهد و فسفر کود درصد75+ شهري  فاضالب تیمار به ترتیب به میانگین) عدد 9(وکمترین  )  عدد 13(
 و فسفر  کود درصد 75همراه  به همگی شهري فاضالب و شهري کمپوست، کمپوست ورمی تیمارهاي اعمال که: وزن هزار دانه

رشاهد  تیما به میانگین کمترین. گردیدند دانه هزار وزن در درصدي 16و  20، 18، 15ش افزای به منجر ترتیب به شیمیایی کود
 فاضالب تیمارهاي اعمال دنبال به ذرت دانه هزار وزن افزایش به نیز) 1382(همکاران  و سلیمانی. داشت اختصاص) گرم 130(

  .نمودند اشاره
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+ شهري  فاضالب تیمار به ترتیب به میانگین) گرمدربوته 85/15(ن  وکمتری)  گرم در بوته 97/46(باالترین  :عملکرد  دانه
برابري این صفت گردید و اختالف آن با  2کاربرد کود شیمیایی منجر به افزایش .داشت اختصاص شاهد و فسفر کود درصد75

وهمکاران انور. بودفسفر فاقد معنی داري  کود درصد 75+  شهري  فسفر و کمپوست کود درصد75+ شهري  تیمارهاي فاضالب
 افزایش باعث همچنین و سوبسترا به ها میکروارگانیسم دسترسی افزایش باعث فاضالب لجن کاربرد که کردند بیان) 2005(

 نتایج به توجه با. دارد پی در آنزیمی فعالیت افزایش دنبال به را غذایی عناصر جذب قابلیت افزایش که میشود اي ریشه ترشحات
 گیاه عمکرد اجزاي و عملکرد تواند می شهري فاضالب کاربرد که نمود اذعان چنین این توان می محققین سایر یجنتا و تحقیق این

 این در ارزیابی مورد تیمارهاي بین در. آورد عمل به جلوگیري شیمیایی کودهاي بیرویه زمصرف ا طرفی از و داده افزایش را لوبیا
 و شناخته تیمار بهترین عنوان به بوته در گرم 97/46معادل   عملکردي با فسفر کود درصد 75+ شهري  فاضالب تیمار تحقیق
 .گردد می معرفی

  
 آزمایش ي تیمارها به پاسخ در  مطالعه مورد صفات میانگین: 1جدول 

عملکرددانه 
 )گرم(وزن هزار دانه  )گرمدربوته(

  تعداد غالف در بوته تعداد دانه در غالف

15.85 E 130 G 10 B 15 E شاهد 

36.61 ABC 151 BC 11 AB 22 AB کود شیمیایی 

18.89 DE 138 F 10 B 15 E ورمی کمپوست 

20.7 DE 141 EF 10 B 16.1 DE کمپوست شهري 

24.76 BCDE 144 DE 10 AB 17 D فاضالب شهري 

23.12 CDE 145 CDE 10 B 17.5 CD درصد کود فسفر50+ ورمی کمپوست 

25.1 BCDE 146 CDE 10 AB 18 D  درصد کود فسفر50+ کمپوست شهري 

31.77 BCD 149 BCD 11 AB 18.2 C  درصد کود فسفر50+ فاضالب شهري 

31.65 BCD 150 BC 11 AB 19 C  درصد کود فسفر 75+ ورمی کمپوست 

39.12 AB 154 AB 12 AB 21 B  درصد کود فسفر 75+  کمپوست شهري 

46.97 A 156 A 13 A 23 A  درصد کود فسفر75+ فاضالب شهري 
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