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 چكيده

های کمی چمن فرش  آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کمپوست و اسید هیومی  بر ویهگیبررسی اثر کاربرد ورمیبه منظور 

درصدد   15و  10کمپوسدت )صدفر  پدن      کامل تصادفی در سه تکرار در دانشگاه شهرکرد  انجام شد  تیمارهای اعمال شده شامل ورمی

صفات مورد ارزیابی شامل غلظت نیتروژ  و فسفر انددام هدوایی     مربع( بودند گرم در متر 250و  150حجمی( و اسید هیومی  )صفر  

ارتفاع اندام هوایی  وز  تر و خش  اندام هوایی  طول ریشه  وز  تر و خش  کل ریشه  وز  تر و خش  ریشه چمدن فدرش بودندد     

اندام هوایی  وز  خش  ریشه چمدن فدرش  وز  خشد      کمپوست بر وز  خش نتای  نشا  داد که استفاده از اسید هیومی  و ورمی

درصدد   15نسبت به تیمار شاهد داشت  تیمدار   داریکل ریشه  وز  تر کل ریشه  غلظت نیتروژ  و فسفر اندام هوایی اثر مکبت و معنی

ه داشدتند و موجدب   گیدری شدد  گرم در مترمربع اسید هیومی   بیشترین تأثیر مکبت را بر صدفات انددازه   150کمپوست و حجمی ورمی

درصد(  وز  خشد    3/83درصد(  وز  تر کل ریشه ) 7/49درصد(  وز  خش  هوایی ) 6/39درصد(  فسفر ) 4/25افزای  نیتروژ  )

درصدد( شددند  در تحقیدق حاضدر  کداربرد اسدید هیومید  همدراه بدا           204درصد( و وز  خش  ریشه چمن فرش ) 215کل ریشه )

 های کمی چمن فرش گردید اصر نیتروژ  و فسفر توسا ریشه درنهایت موجب افزای  ویهگیکمپوست سبب افزای  جذب عن ورمی

 ارتفاع بخ  هوایی  وز  خش  ریشه  کیفیت ظاهری  فسفر  نیتروژ  ها: واژه كلید
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 مقدمه .1

 محدیا  بدا  سدازگار  و غیرآالیندده  مندابع  از اسدتفاده  امروزه

 محققا  بیشتر توجه گیاها   رشد بستر تأمین برای زیست 

 هددایآب و خدداك آلددودگی خطددر  اسددت کددرده جلددب را

 کده  شدده  سدبب  آالینده منابع از استفاده دنبال به زیرزمینی

 بیشدتری  اهمیدت  و کداربرد  از جدایگزین  کشدت  بسترهای

 یدا  و تنهدایی  به مختلف آلی مواد   از]12[ باشند برخوردار

 افدزای   منظدور  بده  تدوا  مدی  دیگدر  ترکیبدات  بدا  مخلوط

 بستر مخصو  وز  کاه  و غذایی مواد و آب نگهداری

  ]2[نمدود   استفاده فرش چمن استحکام افزای  همچنین و

 دارا بدا  پایددار   هوموسی ماده ی  عنوا  به کمپوستورمی

 زیدادی  آب نگهداری ظرفیت مانند  اسفن  و نرم بافتی بود 

 و دسددتر  قابددل غددذایی عناصددر دارای همچنددین  دارد

 کلسدیم   پتاسدیم   منیدزیم   نظیر گدوگرد   گیاه برای موردنیاز

   ]26[باشد فسفر و نیتروژ  می

کمپوسدت بیشدترین   درصد ورمدی  100 و 75استفاده از 

سدرعت رشدد نسدبی     زندی و کلروفیل  پنجه عملکرد را در

درصد  75کمپوست با استفاده از ورمی چمن داشته است و

ثیر أتواندد تد  به عنوا  جایگزین مناسدب بسدتر کشدت مدی    

 و زندی سزایی در صفات مورفولوژید  )کلروفیدل  پنجده    هب

بدا    ]5[سرعت رشد نسبی( گیاه پوششی چمن داشته باشد 

کمپوسدت و  های گل اطلسی با کاربرد ورمیبررسی ویهگی

 کمپوسدت و ورمی زئولیت کاربرد که شدزئولیت مشخص 

 خشد   وز  گیاه  اندام هوایی خش  وز  افزای  موجب

 و گیاه نهایی ارتفاع و گل قطر برگ  تعداد گل  تعداد ریشه 

 گیداه  در کلسیم و پتاسیم فسفر  کل  غلظت عناصر نیتروژ 

   ]6[شد 

در انددام هدوایی    مصدر   کدم  گیری عناصرنتای  اندازه

گیاها   کارآمددی مصدر  کدود بیولوژید  )کمپوسدت و      

  مصدر   کدم کمپوست( را در افزای  جذب عناصدر  ورمی

ویهه عنصر آهدن نشدا  داد و در تمدامی مدوارد مصدر        به

های بیولوژی  سبب افزای  جذب این عناصدر شدد و   کود

درصدد   سهبهترین نتای  در اغلب موارد با استفاده از تیمار 

دسدت آمدد    هدرصد کمپوست ب پن کمپوست و زنی ورمیو

 کمپوسددت وورمددی فسددفر  اثددر تحقیقددات در زمیندده  ]15[

 کده  داد نشا  آهار گل کیفی و کمی هایویهگی بر زئولیت

 ریشه  خش  وز  مانند رویشی پارامترهای مقدار بیشترین

 گیداه  هدوایی  انددام  در آهدن  و روی فسدفر   عناصر غلظت

   ]4[ بود کمپوستورمی وزنی درصد 10 تیمار به مربوط

 جملده  از زیسدتی  هدای کنندده  تحری  از استفاده امروزه

 و مرسددوم بسددیار چمددن مدددیریت در هوموسددی ترکیبددات

 ترکیبدات  این از استفاده اهدا  جمله از  است شده معمول

 هدا تدن   به چمن تحمل تحری  و استقرار سرعت افزای 

 هوموسی ترکیبات زیستی  هایمحرك این از که یکی است

 اثرهدای  مسدتقیم  طوربه تواندمی هیومی    اسید]30[است 

 گیاه ریشه و هوایی قسمت رشد  بگذارد گیاه رشد بر مکبتی

 روی آ  اثدر  ولدی  شدود  مدی  تحری  هیومی  اسید توسا

 افزای  را ریشه باشد  این ترکیب حجممی تربرجسته ریشه

در   ]28[ گرددمی ریشه سیستم بهتر اثربخشی باعث و داده

 کده  شده داده نشا  خزنده گرا بنت چمن روی پهوهشی

 بیشتر  فتوسنتز میزا  هیومی   اسید با تیمار در گیاها  این

 اثدرات   ]46[ داشدتند  بیشدتری  ریشده  طدول  و ریشده  توده

 جدذب  در افدزای   دلیدل  بده  هیدومیکی  مواد کننده تحری 

 گدوگرد  و پتاسدیم  فسدفر   نیتدروژ    نظیر پرمصر  عناصر

  ]21[باشد  می

اسدید   تدأثیر  بررسدی  از انجدام پدهوه  حاضدر     هد 

فدرش بدا    چمدن  کمی صفات بر کمپوستهیومی  و ورمی

هد  بهبود کیفیت چمن فدرش و توسدعه بهتدر ریشده آ      

 باشد که نق  اصلی در بلوغ چمن فرش دارد  می
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 ها روش و مواد

)تولیددد  1اسددپارینگ چمددن بددذری تددوده روی مطالعدده ایدن 

درصدد(    80) 2چمانواش بلند آمیخته بذری ارقام اسپانیا( با

درصدد(    10) 4کنتاکیدرصد( و فریه 10) 3چاوی چندساله

پالست(  )کارتن هایی جعبه در فرش  چمن تولید منظور به

 انجام مترسانتی 20 ارتفاع به و 120×50 ابعاد به بدو  کف

  (1د )جدول بو زراعی خاك شامل پایه کشت بستر  گرفت

 سدطح  کمپوست در چهدار ورمی تیمار با فرش چمن تولید

 هیومید   اسید و حجمی درصد 15 و 10 پن   صفر  شامل

درصدد اسدید هیومید  و     25گرانوله با منشدا لئوناردیدت )  

 در گدرم  250 و 150 شدامل صدفر    در سده سدطح   فلوی (

 صدورت  بده  آزمدای    (2صورت گرفت )جددول   مترمربع

 انجدام  تکرار سه در تصادفی کامالً طرح قالب در فاکتوریل

 در تهیه هر  بود آزمایشی واحد 36 شامل مجموع در و شد

کدف   در بادی ماسه مترسانتی حدود هشت آزمایشی  واحد

مخلدوط بدا تیمارهدای     اصدلی  بسدتر  آ  روی و ریخته شد

 بسدتر  روی  گرفت قرار مترسانتی 10 ضخامت موردنظر به

  شدد  پاشدیده  مترمربع هر در بذر گرم 40 حدود شده آماده

شصت   شد پوشانده شهری کمپوست با آنها روی پایا  در

مترمربع از سانتی 100ای به ابعاد روز پس از گذشت  نمونه

هرکدام از واحدهای آزمایشی برداشته و صفات زیر شدامل  

 24وز  تر و خش  اندام هوایی  وز  تر و خش  ریشده ) 

)ریشده   گراد( چمن فدرش سانتیدرجه  72ساعت در دمای 

متدر(  وز  تدر و   همراه با چمن فرش تا عمدق سده سدانتی   

خش  کل ریشه تولیدی چمن )برحسب گدرم بدا تدرازوی    

گرم(  طول ریشده در عمدق بسدتر     001/0دیجیتالی با دقت 

متر بستر کاشدت( و ارتفداع بخد     سانتی 20کاشت )عمق 

 گیری شد متر( اندازههوایی )برحسب سانتی

                                                           

1 . Sparring 

2 . Festuca arundinacea 
3 . Lolium perene 
4 . Poa pratensis 

ارزیابی رنگ ظاهری از طریق کیفدی  توسدا ارزیدابی بدا     

  ]33[صدورت گرفدت    Morrisتجربه و بدا اسدتفاده از روش   

گیری در زما  خاصی از روز منظور  هر هفته برای اندازه دینب

 5صبح( و براسا  برنامه ملی ارزیابی چمدن امریکدا   10تا  9)

بود( انجام شد )جهت حرکت ارزیاب در تمام تکرارها یکسا  

ای  نازك و غیریکنواخدت(  های قهوه)چمن 1های و از شماره

 گذاری شد آل( عدد)کیفیت و یکنواختی ایده 9تا 

گیری غلظت نیتروژ  موجدود  منظور سنج  و اندازه به

گیدری تدر   ها پس از تهیه عصاره  از روش خاکستردر نمونه

د  با استفاده از دستگاه کجلدال تمام اتوماتی  )مدل گرهدار 

  غلظدت سدایر عناصدر    ]3[گیری شدد  ساخت آلما ( اندازه

گیدری خشد    غذایی پس از تهیه عصاره از روش خاکستر

تعیین گردیدد  فسدفر موجدود در عصداره بدا روش فسدفو       

هدای    تجزیده و تحلیدل داده  ]3[گیری شدند وانادات اندازه

و مقایسده   SASافدزار آمداری    وسدیله ندرم   دست آمده بده  به

دار با استفاده از آزمدو  حدداقل اخدتال  معندی    ها میانگین

(LSD در سطح پن  درصد انجام گرفت ) 

 

 نتایج و بحث غلظت عناصر

تجزیه واریانس صفات نشا  داد که تأثیر مقادیر مختلف اسید 

کمپوست بر میزا  نیتروژ  و فسفر در انددام  هیومی  و ورمی

)جدول دار بود هوایی چمن در سطح احتمال ی  درصد معنی

ها بر میزا  فسفر در سطح ی  درصدد و بدر   (  اثر متقابل آ 3

دار بدود   میزا  نیتروژ  اندام هوایی در سطح پن  درصد معندی 

کمپوسدت  غلظدت   با افزای  سطوح اسید هیومید  و ورمدی  

کده بیشدترین   طدوری  نیتروژ  در اندام هوایی افزای  یافت  به

حجمدددی درصدددد  15( در تیمدددار 73/1درصدددد نیتدددروژ  )

( بدا  12Tگرم در مترمربع اسیدهیومی  ) 250کمپوست و  ورمی

درصد افزای  نسبت به تیمار شاهد مشاهده شد کده بدا    4/25

 نشا  داد   داریسایر تیمارها اختال  معنی

                                                           
5 . NTEP: National Turfgrass Evaluation Program 
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( مربوط به عددم کداربرد   38/1کمترین درصد نیتروژ  )

( بود که بدا تیمارهدای   1Tکمپوست )اسید هیومی  و ورمی

2T  5وT (4داری نشا  نداد )جدول اختال  معنی  

افدزای  سدطوح   ها  بدا  باتوجه به نتای  مقایسه میانگین

کمپوسدت  ذخیدره فسدفر در انددام     اسید هیومی  و ورمدی 

کده بیشدترین درصدد فسدفر     طوری هوایی افزای  یافت  به

درصد افزای  نسبت به تیمدار شداهد در    6/39( با 384/0)

گدرم در   250کمپوسدت و  درصد حجمدی ورمدی   15تیمار 

( مشداهده شدد کده بدا سدایر      12Tمترمربع اسدید هیومید  )  

(  کمتدرین  4داری نشا  داد )جددول  اختال  معنیتیمارها 

( مربوط به عدم کاربرد اسید هیومید   275/0درصد فسفر )

 9Tو 2T  5 T( بود کده بدا تیمارهدای    1Tکمپوست )و ورمی

 داری نشا  نداد  اختال  معنی

 

 صفات مورفولوژیک چمن فرش

 تجزیه واریانس صفات نشا  داد کده اثدرات سدطوح اسدید     

 

کمپوست بر ارتفاع اندام هوایی  وز  تر و ورمیهیومی  و 

ها بر وز  خش  انددام  خش  اندام هوایی و اثر متقابل آ 

دار بدود )جددول   هوایی در سطح احتمال ی  درصد معندی 

بدا افدزای  سدطوح     هدا  براسا  نتای  مقایسه میانگین(  3

  یابدد کمپوسدت ارتفداع بخد  هدوایی افدزای  مدی      ورمی

 15در تیمدار   متدر( سانتی 2/12) ن ارتفاعکه بیشتریطوری به

کمپوست مشداهده شدد کده اخدتال      درصد حجمی ورمی

(  کمتدرین  5)جددول   داری با سایر تیمارها نشدا  داد معنی

متر( در تیمار شاهد مشاهده شد کده بدا   سانتی 83/6ارتفاع )

دار کمپوست اختال  معندی تیمار پن  درصد حجمی ورمی

طح اسدید هیومید  ارتفداع گیداه     با افدزای  سد   نشا  نداد 

 متدر( سدانتی  6/10) یابد و بیشترین میزا  ارتفاعافزای  می

گرم در مترمربع اسید هیومی  بود کده   250 مربوط به تیمار

گدرم در مترمربدع    150و  صدفر داری با تیمار اختال  معنی

 45/8و کمتدرین میدزا  ارتفداع )    اسید هیومید  نشدا  داد  

 ( 6اهد مشاهده شد )جدول متر( در تیمار شسانتی

 كمپوستهای كمی چمن با كاربرد ورمی. مقایسه میانگین ویژگی 5جدول 

 کمپوستتیمار ورمی
(% V/V) 

 طول ریشه
(cm) 

 ارتفاع اندام هوایی
(cm) 

 وز  تر اندام هوایی
(g/100cm2) 

 وز  تر ریشه چمن فرش
(g/100cm2) 

0 b 00/19 c 83/6 c 7/40 c5/25 
5 ab2/20 c2/7 c3/44 c9/25 
10 a3/21 b5/10 b6/50 b7/30 
15 ab0/20 a2/12 a5/58 a2/35 

 دار ندارند  در سطح پن  درصد اختال  معنی LSDهای مربوط به هر عامل دارای حر  مشترك در آزمو   در هر ستو   میانگین
 

 های كمی چمن با كاربرد اسید هیومیک. مقایسه میانگین ویژگی 6جدول 

 تیمار اسید هیومی  
(g/m2) 

 ارتفاع اندام هوایی
(cm) 

 وز  تر اندام هوایی
(g/100cm2) 

 وز  تر ریشه چمن فرش
(g/100cm2) 

0 b5/8 b2/45 b0/26 
150 b5/8 ab4/48 b1/29 
250 a6/10 a9/51 a 8/32 

  دار ندارنددر سطح پن  درصد اختال  معنی LSDهای مربوط به هر عامل دارای حر  مشترك در آزمو   در هر ستو   میانگین
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مقایسده میدانگین   در مورد وز  تر اندام هدوایی  نتدای    

وز  تدر انددام     کمپوسدت نشا  داد با افزای  سطوح ورمی

که بیشدترین وز  تدر انددام    طوری به  یابدهوایی افزای  می

 15در تیمدار   مترمربدع( سدانتی  100در  گدرم  5/58)هوایی 

کمپوست مشاهده شدد کده بدا سدایر تیمارهدا      درصد ورمی

کمتدرین وز  تدر    ( 5)جدول داری نشا  داد  اختال  معنی

در تیمدار  ( مترمربدع سدانتی  100در  گرم 7/40)اندام هوایی 

درصددد  5شدداهد مشدداهده شددد و بددین تیمددار شدداهد و    

  همچندین   داری مشاهده نشدکمپوست اختال  معنی ورمی

افدزای    اندام هواییبا افزای  سطح اسید هیومی  وز  تر 

در  گدرم  9/51)و بیشترین میزا  وز  تر اندام هوایی یافت 

بدع  گدرم در مترمر  250مربوط به تیمار  مترمربع(سانتی 100

گدرم در مترمربدع    150اسید هیومی  بود بود که بدا تیمدار   

داری نشا  نداد  کمتدرین وز   هیومی  اختال  معنی اسید

در تیمار  مترمربع(سانتی 100در  گرم 2/45)تر اندام هوایی 

گددرم در  150 شدداهد مشدداهده شددد و بددین تیمددار شدداهد و

داری مشداهده نشدد   اخدتال  معندی   مترمربع اسید هیومی 

 (  6 دول)ج

ح وبدا افدزای  سدط   ها  باتوجه به نتای  مقایسه میانگین

 انددام هدوایی   وز  خشد   کمپوستو ورمی اسید هیومی 

کده بیشدترین وز  خشد  انددام     طدوری  به  یابدافزای  می

درصدد   7/49مترمربع( بدا  سانتی 100در  گرم 91/8)هوایی 

گرم در  250مربوط به تیمار  افزای  نسبت به تیمار شاهد 

 کمپوستدرصد حجمی ورمی 15مترمربع اسید هیومی  و 

(12T) 4کدده بددا تیمارهددای  باشدددمددیT  7T  8T  10T  11وT 

کمتدرین وز    ( 4داری نشدا  ندداد )جددول    اختال  معنی

-سددانتی 100در گددرم  95/5خشدد  اندددام هددوایی معددادل 

-رمدی در عددم مصدر  کدود اسدید هیومید  و و      مترمربع

-اختال  معندی  2Tکه با تیمار  دست آمدبه (1T) کمپوست

  داری نشا  نداد 

براسا  نتدای  حاصدل از تجزیده واریدانس  اخدتال       

کمپوست بر طول ریشده در  داری بین تیمارهای ورمیمعنی

اثدر    (3 )جددول  درصدد مشداهده شدد    پدن  سطح احتمال 

و  کمپوسدت بدر وز  تدر   تیمارهای اسید هیومی  و ورمدی 

و    وز  تر و خشد  ریشده چمدن فدرش    کل ریشه خش 

هدا بدر وز    کیفیت ظاهری چمدن فدرش و اثدر متقابدل آ     

در سدطح   خش  کل ریشه و کیفیت ظاهری چمدن فدرش  

بر وز  تر کل ریشه و  هااثر متقابل آ  احتمال ی  درصد و

سطح احتمال پن  درصدد  وز  خش  ریشه چمن فرش در 

با ها  حاصل از مقایسه میانگین  براسا  نتای  دار بودمعنی

طول ریشده روندد افزایشدی      کمپوستافزای  سطح ورمی

 3/21) کدده بیشددترین طددول ریشددهطددوری هبدد  داشددته اسددت

-درصدد حجمدی ورمدی    10در سدطح تیمداری    متر( سانتی

-سانتی 0/19و کمترین طول ریشه ) کمپوست مشاهده شد

طوح بدین سد   ( 5متر( در تیمار شاهد مشاهده شد )جددول  

کمپوسددت درصددد حجمددی ورمددی 15و  10  پددن تیمدداری 

 درصدد  10داری مشاهده نشد  سطح تیماری اختال  معنی

داری کمپوست با تیمار شاهد اخدتال  معندی  حجمی ورمی

درصد حجمی  15و  پن ولی بین سطوح تیماری   نشا  داد

داری مشداهده  کمپوست با تیمار شاهد اختال  معندی ورمی

  نشد

سدطح   بدا افدزای   هدا   نتای  مقایسه میانگینباتوجه به 

کل ریشده افدزای     کمپوست وز  ترد هیومی  و ورمییاس

گرم در مترمربع اسید هیومی   250تیمار  کهطوری به  یافت

 5/61با میانگین  (12T) کمپوستدرصد حجمی ورمی 15و 

درصد افزای  نسبت  3/83مترمربع و با سانتی 100در  گرم

بیشترین وز  تدر ریشده را نشدا  داد      (1T)به تیمار شاهد 

داری نشدا  ندداد   اختال  معنی 11T و 4Tولی با تیمارهای 

در  گدرم  6/33کمترین وز  تدر ریشده معدادل    (  4)جدول 

مشاهده شدد  بدین    (1Tمترمربع در تیمار شاهد ) سانتی 100

 7Tو  3T  5T  6Tو تیمارهدددای  10Tو  8T  9Tتیمارهدددای 

 شاهده نشد داری ماختال  معنی
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نشا  داد که با افزای  سدطح  ها جدول مقایسه میانگین

کمپوسدت وز  خشد  کدل ریشده     د هیومی  و ورمدی یاس

که بیشترین وز  خش  کدل ریشده   طوری به  افزای  یافت

درصدد افدزای     215مترمربع( با سانتی 100در  گرم 4/11)

گرم در مترمربع  250مربوط به تیمار  نسبت به تیمار شاهد 

 (12T) کمپوسدت درصد حجمی ورمدی  15سید هیومی  و ا

داری نشدا   اختال  معنی 8Tو  4Tکه با تیمارهای  باشدمی

داری نشدا  داد  نداد  ولی با سدایر تیمارهدا اخدتال  معندی    

گرم در  63/4کمترین وز  خش  ریشه معادل  ( 4)جدول 

 (1T) کمپوسدت عدم مصر  کود اسدید هیومید  و ورمدی   

که با تیمار شاهد اسید هیومی  و پدن  درصدد    دست آمد به

 داری نشا  نداد  اختال  معنی کمپوستحجمی ورمی

کمپوست وز  تر ریشده چمدن   با افزای  سطوح ورمی

که بیشدترین وز  تدر ریشده    طوری به  یابدفرش افزای  می

در تیمدار   مترمربدع( سدانتی  100در  گرم 2/35)چمن فرش 

مشاهده شد که بدا سدایر   کمپوست درصد حجمی ورمی 15

داری نشا  داد  کمترین وز  تر ریشه  تیمارها اختال  معنی

در تیمدار   مترمربدع(  سدانتی  100در  گرم 5/25)چمن فرش 

درصدد حجمدی ورمدی     پدن  شاهد مشاهده شد که با تیمار 

بدا   ( 5)جددول   داری نشدا  ندداد  کمپوست اختال  معندی 

فدرش  افزای  سطح اسید هیومید  وز  تدر ریشده چمدن     

بیشترین میدزا  وز  تدر ریشده     کهطوری به  یابدافزای  می

تیمدار   در مترمربدع( سدانتی  100در  گرم 8/32) چمن فرش

وز  کمتدرین میدزا     وگرم در مترمربع اسید هیومی   250

در تیمار شاهد  مترمربع(سانتی 100در  گرم 0/26) ریشه تر

  ( 6)جدول  مشاهده شد

داد که بدا افدزای  سدطح    نشا   جدول مقایسه میانگین

کمپوست وز  خشد  ریشده چمدن    د هیومی  و ورمییاس

که بیشترین وز  خش  ریشه طوری فرش افزای  یافت  به

 204مترمربدع( بدا   سدانتی  100در  گدرم  15/7)چمن فرش 

 250مربوط به تیمدار   درصد افزای  نسبت به تیمار شاهد 

درصددد حجمددی  15گددرم در متددر مربددع اسددید هیومیدد  و 

 8Tو  4Tکده بدا تیمارهدای     باشدد می( 12T) کمپوست میور

داری نشا  نداد ولی با سایر تیمارها اخدتال   اختال  معنی

کمترین وز  خش  ریشه  ( 4داری نشا  داد )جدول معنی

در  مترمربدع سدانتی  100در گدرم   43/3چمن فرش معدادل  

( 1T) کمپوسدت عدم مصر  کود اسدید هیومید  و ورمدی   

  دست آمد به

کمپوست کیفیت افزای  سطح اسید هیومی  و ورمیبا 

کده بیشدترین   طدوری  ظاهری چمن فرش افزای  یافت  بده 

درصد افدزای  نسدبت    9/68( با 00/9کیفیت چمن فرش )

گددرم در  250و  150بدده تیمددار شدداهد  مربددوط بدده تیمددار 

کمپوست درصد حجمی ورمی 15مترمربع اسید هیومی  و 

(8T  12وTمددی ) 4مارهددای باشددد کدده بددا تیT  10T  11وT 

داری نشا  نداد  ولی با سایر تیمارها اختال  اختال  معنی

(  کمتدرین کیفیدت ظداهری    4داری نشا  داد )جدول معنی

( در عدددم کدداربرد اسددید هیومیدد  و  33/5چمددن فددرش )

دسدت آمدد کده بدا      کمپوست که با تیمارهای صفر بده  ورمی

 نشا  نداد  داریاختال  معنی 9Tو  2T  5T  6Tتیمارهای 

 

 بحث

دست آمدده در تحقیدق حاضدر  مبندی بدر افدزای         نتای  به

جذب نیتروژ  و فسدفر در راسدتای افدزای  میدزا  اسدید      

  چمدن  ]20[هیومی  با نتای  دیگر تحقیقات بر روی گندم 

مطابقت داشدت    ]37[ گل ژربرا و روی ]8[اسپیدی گرین 

نشدا   دم ای گند گونه ی  رویومید هیر اسیثأتنتای  تحقیق 

م  ی  جدذب فسدفر  پتاسد   ی  موجب افزایومید هیاس  داد

 تدأثیر  نتدای    ]20[گدردد  یمد  یم  مدس و رو یم  سدیزیمن

 پرمصدر    جذب عناصدر  اسید هیومی  بر ییغذا محلول

رقدم   ژربدرا  گدل  رشدد  و از برداشدت  پدس  عمر مغذی  ریز

Malibuپتاسیم  فسفر  نیتروژ   عناصر جذب که   نشا  داد 

افدزای   هدا  سداقه  و ها برگ در روی  و آهن منیزیم کلسیم  
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میزا  جدذب فسدفر     ایدر ی  آزمای  مزرعه  ]39[یافت 

 در ذرت نسبت به عدم حضدور اسدید هیومید     درصد 25

که مواد هیومید  در افدزای     و مشخص شدافزای  یافت 

ثری را رویهه آنزیم فسفاتاز نق  مد  فعالیت چندین آنزیم به

درخصدو  نحدوه اثدر هیومید  اسدید        ]43[ کنندایفا می

های متعددی وجود دارد  اثر مستقیم آ  بده عندوا    گزارش

و اثر غیرمستقیم اسید  ]46و  34[هورمونی  ی  ترکیب شبه

هیومی  به صورت افزای  جذب عناصر غدذایی از طریدق   

کنندگی و احیاکنندگی و حفد  نفوذپدذیری   خاصیت کالت

ارا  در خدداك  بهبددود غشددا  افددزای  متابولیسددم ریزجانددد

وضددعیت فیزیکددی خدداك و افددزای  رشددد ریشدده و سدداقه 

   ]38[ باشد می

رسد مواد هیومیکی با وز  ملکدولی  همچنین به نظر می

تنهدا موجدب   پایین با قرار گرفتن در غشداهای سدلولی نده   

شدوند  بلکده جدذب یکسدری از عناصدر      پایداری غشا می

 بده  منجر هیومی   مواد ]34[بخشد غذایی را نیز بهبود می

 افدزای   درنتیجده  و پروتئینی یونی هایحامل سنتز افزای 

 mRNAبررسی مکانیزم  در   این]25و  24[شوند می جذب

 تیمدار اسدید   از پدس  ذرت گیداه  ریشه در یونی هایحامل 

اسدید    از سوی دیگر  ]35[گرفت  قرار تأیید مورد هیومی 

مسددتقیماً  ( = 4pH-5هیومیدد  بدده دلیددل اسددیدی بددود  )

تواند عناصر مختلف را از مدواد معددنی آزاد کدرده  بده      می

خود جذب نموده و در زما  مناسب در اختیار ریشده گیداه   

طددور مسددتقیم و  ههیومیدد  اسددید بدد  قددرار دهددد  بنددابراین

هدا توسدا   غیرمستقیم به رهاسازی عناصر و جذب بهتر آ 

  ]22[کند ریشه گیاه کم  می

بدر افدزای  جدذب نیتدروژ  و      نتای  این تحقیق مبندی 

کمپوست با نتای  محققدا  دیگدر روی   فسفر در بستر ورمی

و اسدفناج   ]32[  دیفن باخیا و آگلونما ]23و  7[اطلسی  گل

که موجب افزای  جذب عناصر غذایی توسدا گیداه    ]11[

ای بدده بررسددی شددد  مطابقددت دارد  در آزمایشددی گلخاندده

کمپوست و زئولیدت  های گل اطلسی با کاربرد ورمیویهگی

و  زئولیددت کدداربرد کدده داد نشددا  پرداختنددد  نتددای 

 کدل   غلظت عناصر نیتدروژ   افزای  باعث کمپوست ورمی

  باتوجده بده اینکده    ]6[شدد   گیاه در کلسیم و پتاسیم فسفر 

 دارای اغلدب  کنندده  کمپوست هایکرم دفعی مواد و پسماند

مدی  خداك  از بدی   برابر 11 تا 5 میزا  به فسفر و نیتروژ 

 عناصدر  هدا  کدرم  هاضدمه  سیسدتم  درو  ترشحات و باشد

 سازدمی تبدیل بیشتر دسترسی قابلیت با عناصر به را غذایی

کمپوسدت  تجمدع   رود با کاربرد ورمی  پس انتظار می]19[

-این عناصر در انددام هدوایی چمدن افدزای  یابدد  ورمدی      

هدایی نظیدر پروتئداز  آمدیالز  لیپداز       کمپوست دارای آنزیم

سلوالز و کتینداز اسدت کده در تجزیده مدواد آلدی خداك و        

درنتیجه در دسدتر  قدرار داد  مدواد مغدذی مدورد لدزوم       

 دارای هدا کمپوسدت ورمدی   ]13[گیاها  نق  مرثری دارد 

 میدزا   و بیشدتر  کداتیونی  تبادل کمتر  ظرفیت محلول نم 

ه به دلیل وجود خاصدیت  ک باشندمی بیشتری اسید هیومی 

کنندگی عناصر موجب جذب بیشدتر عناصدر غدذایی     کالت

  ]16[شود می

نتای  این تحقیق مبنی بدر بهبدود صدفات مرفولوژید      

چمن با کاربرد اسید هیومی  با نتای  محققدا  دیگدر روی   

و  ]9[  فستوکای پابلندد  ]46و  31[گرا  خزنده چمن بنت

رد  اسدید هیومید  بده    مطابقدت دا  ]10[گندم رقم پیشدتاز  

هورمدونی اکسدینی و    عنوا  ی  اسید آلی دارای آثدار شدبه  

  38[  تحری  جذب عناصر غدذایی  ]43و  36[اکسینی  شبه

-و افزای  زیست توده ریشه و اندام هوایی مدی  ]44و  41

  بررسی اثدر اسدید هیومید  روی چندد گدرا       ]31[باشد 

خ و برگ نشا  داد کاربرد اسید هیومی  موجب افزای  شا

 چمدن  روی مختلف   تحقیقات]42[شود گیاها  مرتعی می

 میدزا   هیومید  بدر   داد کده اسدید   خزنده نشا  گرا بنت

ریشه و جذب عناصدر غدذایی    طول و ریشه توده فتوسنتز 

  ]46و  45[ اثر افزایشی داشته است
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اسید هیومید  بدا تولیدد بیشدتر اسدیدهای نوکلئید  و       

در  بده ویدهه  اسیدهای آمینه تککیر سلولی را در کل گیداه و  

هدای   با افزای  نفوذپذیری سلولو  دهدها افزای  می ریشه

غذایی و توسعه بیشتر گیاه کمد    ریشه به جذب بهتر مواد

 محتدوای  در افزای  طریق از هیومی  اسید  ]31[ نمایدمی

  ]17[ شودمیگیاه  ارتفاع و رشد افزای  سبب گیاه تروژ نی

داد  خزندده نشدا    گرا بنت چمن روی مختلف تحقیقات

 طدول  و ریشده  تدوده  فتوسدنتز   میدزا   هیومی  بر که اسید

  ]21[ ریشه و جذب عناصر غذایی اثر افزایشی داشته است

که اسید هیومید    مکبتی باشد تأثیر تواند به دلیلکه این می

   ]45[جانبی دارد  هایریشه و ریشه توسعه بر

برخی محققا  نیدز تدأثیر مکبدت اسدید هیومید  را بدر       

مهمتدرین سدازوکار     ]29و  7[زایی به اثبات رساندند ریشه

زایی  افدزای  متابولیسدم و نیدز نفوذپدذیری     تحری  ریشه

 باشدد  هدا نسدبت بده آب و مدواد غدذایی مدی      جدار سلول

و حفد    داشدتن خداك  هگدرم نگ با اسید هیومی   همچنین

زایی بهتر و بده تبدع    ریشه نیز ممکن است در بستر رطوبت

  ]26[ داشته باشدد  مرثری نق  آ   رشد بهتر بخ  هوایی

های رویشی در گیاها  تغذیه شده بدا  بنابراین  بهبود فاکتور

توا  ناشی از تأثیر مکبت ایدن مدواد بدر    اسید هیومی  را می

بهبود جذب عناصر غذایی و افزای  رشد انددام هدوایی و   

 درنتیجه توسعه بهتر ریشه دانست  

هددای کمپوسددت بددر ویهگددیاثددر مکبددت کدداربرد ورمددی

توا  مشدابه نتدای    مرفولوژی  چمن در این آزمای  را می

 ترکیبی از چمدن  کمپوست رویحاصل از تحقیق اثر ورمی

 روی و ]14[بنجامین    فیکو ]4[آهار  گل ]40[اسپورت 

داری کده  دانست  با توجه به تأثیر معنی ]6و  1[اطلسی  گل

کمپوست بر صفات مرفولوژی  چمن داشدته اسدت    ورمی

 افزای  فراهمدی  رسد دلیل بهبود صفات رویشیبه نظر می

 غلظت عناصدر  بیشترین باشد  تیمارها این در غذاییعناصر

 در تیمارهددای گیدداه هددوایی اندددام در فسددفر وژ  نیتددر

 کده  امر است این تأییدکننده که آمد دستبه کمپوست ورمی

 عناصرغذایی فراهمی افزای  باعث کمپوست ورمی کاربرد

 (  4 )جدول است شده گیاه رشد افزای  درنتیجه و

ویدهه   کمپوست سرشار از جمعیدت میکروبدی  بده   ورمی

هدا  هدا و جلبد     مخمرها  بداکتری 1هاها  اکتینومیستقار 

است که نق  مهمی در فراهم نمود  مدواد غدذایی دارد و   

 در گیاهدا     رشدد ]27[شدود  موجب رشد بهتدر گیداه مدی   

 افدزای   داریمعندی  طور به کمپوستورمی دارای بسترهای

 خداك   بهتدر  تهویده  بده  را پدیدده  ایدن  تدوا  می که یابدمی

 زیداد  میکروبدی  فعالیدت  همچندین  و خاك افزای  نیتروژ 

 باعدث  تنهدا  نده  ریزموجدودات  فعالیدت  افزای   داد نسبت

 ایدن  بلکده  گدردد  مدی  مواد آلدی  شد  معدنی فرآیند بهبود

 نمایندد مدی  تولید نیز را رشد کنندهتنظیم مواد ریزموجودات

   ]15[ دارند سزایی به تأثیر هاگیاهچه رشد در که

بستر مناسب کشدت  کمپوست به عنوا  استفاده از ورمی

سزایی در صفات مورفولوژی  )کلروفیدل    تواند تأثیر بهمی

زنی و سرعت رشد نسبی( گیاه پوششی چمدن داشدته   پنجه

 موجب افدزای   خاك به کمپوست   افزود  ورمی]5[باشد 

 فرانسوی بهار همیشه گل در ساقه و وز  ریشه و برگ سطح

غذایی  عناصر فراهمی بود  بیشتر به را گیاه رشد شد  بهبود

 همچندین  و منیدزیم  کلسیم  پتاسیم  فسفر  نیتروژ   قبیل از

 کمپوسدت  ورمدی  حداوی  تیمارهدای  در مصر  عناصر کم

 و ریشده  رشدد    همچنین دلیل افزای ]18[داده شد  نسبت

 افدزای   به را کمپوست ورمی حاوی تیمارهای گیاه در رشد

 و سدیتوکینین  اکسدین   جملده  از هورمونی مواد شبه فعالیت

   ]27[اند  دانسته مربوط B12ویتامین  همچنین و جیبرلین

های رویشی چمن با کاربرد اسید بنابراین  بهبود فاکتور

توا  ناشی از تدأثیر مکبدت   کمپوست را می هیومی  و ورمی

و نیز اثرات  ]18[ افزای  جذب عناصر غذاییاین مواد در 

دانست که جدذب بهتدر    ]27[ها بر گیاها  هورمونی آ  شبه

هدا و  عناصر نیتروژ  و فسفر موجب رشد بیشتر شاخسداره 

                                                           
1. Actinomycetes 
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افزای  فتوسدنتز وتولیدد کربوهیددرات بیشدتر و درنهایدت      

 ها به ریشه و توسعه بهتر ریشه شده است انتقال آ 

 

 گيرینتيجه

طورکلی  نتای  حاصدل از تحقیدق حاضدر نشدا  داد کده       به

زی پایددار و تولیدد   توانندد در کشداور  کودهای زیستی مدی 

چمن فرش مطدرح باشدند  باتوجده بده اثدر بخشدی اسدید        

هدای کمدی و کیفدی    کمپوست بر ویهگدی هیومی  و ورمی

جدای کودهدای    چمن فرش استفاده از کودهای زیسدتی بده  

های تولید ناشی از مصر  این  شیمیایی ضمن کاه  هزینه

قبیددل کودهددا  از آسددیب وارد کددرد  بدده محددیا زیسددت و 

رسدد   این  به نظر می بنابرنماید  نیز جلوگیری می اکوسیستم

هدای کمدی و کیفدی چمدن فدرش       به منظور بهبود ویهگدی 

مربدع و  گدرم در متدر   250کاربرد اسید هیومی  بدا غلظدت   

درصد حجمی در بستر کاشت  15کمپوست با غلظت ورمی

  چمن مفید باشد

 

 منابع

 تددددأثیر بررسددددی (1388چمنددددی ا ) و ارشددددد م  1

 گدل  گلددهی  و رویشی هایویهگی بر کمپوست ورمی

مجموعه مقداالت   ( Rose Dream Neonرقم ) اطلسی

  369-365   صص ایرا  باغبانی علوم کنگره ششمین

( اثدر  1385ارغوانی م  کافی م  خلیقدی ا و ندادری ر )    2

های مختلف کاشت بر برخدی از صدفات   بستر و شبکه

(: 6)37ای  علدوم کشداورزی ایدرا      کیفی چمن قطعه

1023-1029  

های تجزیده گیداه  نشدریه فندی     ( روش1379امامی ع )  3

  انتشارات مرسسه تحقیقات خداك و آب   982شماره 

 صفحه  ایرا   تهرا   128

-( اثدر فسدفر  ورمدی   1390امجزی ح و حمیددپور م )   4

 کمپوست و زئولیت طبیعی بدر خصوصدیات کمدی و   

ای  هدای گلخانده  کیفی گل آهار  علوم و فندو  کشدت  
10(3:) 79-86  

( بررسدی اثدر   1392زاده م و احسدنی ایرواندی م )   تقی  5
زندی و قددرت رشدد    کمپوست بر جوانده عصاره ورمی

دانهال در چمن  هشتمین کنگره علدوم باغبدانی ایدرا      
  345-340صص  

( اثددر اثددر 1392حمیدددپور م  فتحددی   و روسددتا ح )  6
هدای رشددی و   کمپوست بدر ویهگدی   زئولیت و ورمی

کشدت  فنو  و گل اطلسی  علوم غلظت برخی عناصر
   102-95(: 3)10  ایگلخانه های

 اثدر  (1388م ) و کدافی    ر  سدبزواری  ح خزاعدی   7

 ارقدام  هدوایی  بخد   و ریشده  رشدد  بر اسید هیومی 

 و آب Triticum aestivum L).سبال  گندم )  و سایونز
 .94-78(: 2)23 کشاورزی(  صنایع و خاك )علوم

رجالی  و ع کافی م  نیکبختمیبدی     حکیمی دانشور  8
 خصوصدیات  از برخی بر اسید هیومی  اثر (1390)  

ایدرا     باغبانی علوم گرین  اسپیدی کیفی چمن و کمی
4 :403-412  

رهی ع  میرزایدی ندوشدن ح  داندایی م و عزیدزی         9
( اثر اسید هیومی  بر روی رشد رویشی گونده  1391)

Festuca arundinacea بیابا  ایرا     تحقیقات مرتع و
19(4 :)722-736  

 پاشدی  محلدول  اثر( 1388) ر ح خزایی و   سبزواری  10

 رشددی   خصوصیات بر هیومی  اسید مختلف سطوح

 Tritcum asetivum) گنددم  عملکردی اجزا و عملکرد

L. )53-63(: 2)1  کشاورزی شناسی بوم  پیشتاز رقم. 

( اثدر شدوری و کداربرد    1392شیخی ج و رونقدی ع )   11

کمپوست بر غلظدت عناصدر غدذایی و عملکدرد      ورمی

 و اسفناج )رقم ویروفلی( در ی  خاك آهکدی  علدوم  

 .92-81(: 13)4 .ای گلخانه های کشت فنو 
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( پاسخ گیاه زینتی بنفشه آفریقایی به 1389صفاری ع )  12

کاربرد کودهدای زیسدتی کمپوسدت زبالده  کمپوسدت      

کمپوست  پنجمین همدای   گرانوله گوگرددار و ورمی

  286-278مدیریت پسماند  صص   ملی

کمپوسددت ورمددی( 1386) ر م روشددنیو  ع م عبدددلی  13

 تهدرا    دانشدگاه  اجدرا(  انتشدارات   و ساخت )طراحی 

262    

 مقددددار و ندددوع اثدددر (1387خمدددامی ع ) محبدددوب  14

 فیکددو  گلدددانی کشددت بسددتر در مپوسددتک ورمددی

 .346-333(: 2)24بذر   و نهال  ابلق بنجامین

 ح علیخددانی م و م  شددرفا اردال  معددز ش  یقطددین  15
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