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چکیده
مواد آلی مختلف شامل کود گیاه شاهی، عناصر غذاییو رویشیبر خصوصیاتبستر کشتمنظور بررسی اثربه

و چهارگانه با خـاك باغچـه  گانهسهدوگانه، هايترکیبرچ و سبوس برنج در کمپوست مصرفی قا،دامی پوسیده
نتـایج .گردیداستفاده تیمار شاهد عنوان بهنیز. خاك باغچه شدتکرار بررسی 3در قالب طرح کامالً تصادفی و در 

اك باغچه + سـبوس در خ)درصد25/0و 06/0، 100،5/1(گیاه، روي و آهنفسفر،رویشبیشترین درصد ، نشان داد
، 11/3، 99/5(و منیـزیم ارتفاع گیـاه برگ،عرضبرگ،طولبیشترین حاصل شد.برنج + کمپوست مصرفی قارچ

کمترین .شدمشاهده در خاك باغچه + کمپوست مصرفی قارچ)بر کیلوگرمگرممیلی80/407و مترسانتی97/10
گـرم بـر   میلـی 67/48درصـد و 09/0، متـر سـانتی 62/5، 81/2(بیشـترین کلسـیم  آهن و ،ارتفاع گیاهبرگ، طول 

بیشـترین  وفسـفر ،رویـش درصـد  ،بـرگ کمترین عرض ودر خاك باغچه + کود دامی + سبوس برنج)کیلوگرم
بیشترین میزان مس شد.مشاهدهخاك باغچه + کود دامی در )درصد009/0و 32/61،5/0،مترسانتی55/1(منگنز 

خـاك باغچـه + کـود    در)درصـد 003/0و گرم بر کیلوگرممیلی25/17، 60/56(منگنز وکمترین میزان کلسیمو 
005/0و گـرم بـر کیلـوگرم   میلـی 30/14(و رويکمترین میزان مس. شد+ کمپوست مصرفی قارچ حاصل دامی

کمپوست مصـرفی .شدمشاهدهخاك باغچه + کود دامی + سبوس برنج + کمپوست مصرفی قارچ درنیز )درصد
کود دامی بر افزایش میزان منگنز، کلسـیم و  چنینهمو خصوصیات رویشی و برخی عناصر غذایی بر افزایشقارچ 

خاك باغچه + سـبوس بـرنج + کمپوسـت مصـرفی قـارچ و      تیمارهايبنابراین تأثیرگذار بود.در گیاه شاهی مس
ورد بررسی نشان دادند.بیشترین تأثیر را در اکثر خصوصیات مخاك باغچه + کمپوست مصرفی قارچ 

.، کود دامی پوسیدهکمپوست مصرفی قارچخاك باغچه، سبوس برنج، ها:کلید واژه

مقدمه
کـرك و  بدونعلفی،کوچک،گیاهی 1شاهیگیاه

ییان بودهچلیپاخانوادهازمترسانتی50به ارتفاع سالهیک
نامیـده 2بـاغی شـاهی عنـوان تحتعموماًانگلیسیدرو

1- Lepidium sativum L.
2- Garden cress

، هـا بـرگ ي قابل استفاده شـاهی شـامل   هاقسمت.شودمی
امالح آرسنیک، آهن، کلسیم، فسفر، داراي، ریشه و بذر

روي، اســـید فولیـــک، فیبـــر،منگنـــز، مـــس، گـــوگرد، 
ایـن گیـاه  .باشدمیو کالريA ،B ،B2 ،Cهايویتامین

و بوده ینگلوتاماسید آمینهوداراي میزان زیادي پروتئین
و لئوسـین بیشـترین میـزان   ضروري هايآمینهاسیداز بین 
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اســـیدهايباشــد.  مــی را دارا متیــونین کمتــرین میـــزان  
چرب مهـم در شـاهی لینولنیـک اسـید، اروسـیک اسـید،       

Sharma(باشــدمــیتوکــوفرول و فیتواســترول and

Agarwal, این گیاه حـاوي ده است،گزارش ش.)2011
ــدهایی ــام تروپئو گلوکوزی ــه ن ــد و گلوکوتروپب ــولین لوزی ئ

يکننـده تصـفیه ، اشـتهاآور مدر، عنوان بهسبزي شاهیاست.
و درمان سـفلیس مـورد اسـتفاده    عروق يبازکنندهخون،
خــون، مبــتال مصــرف آن بــه افــراد کــموگیــردمــیقــرار 

شــودمـی بـه آسـم و افـراد مبــتال بـه سـنگ کلیــه توصـیه       
)Rehman et al., 2012 .(

ترکیـب  در و یا هاتنصورتبهمواد آلی و معدنی کاربرد
بسـتر کشـت مناسـب نقـش     هـاي ویژگـی با خاك بـه دلیـل   

ــؤثره  بســزایی ــزایش عملکــرد و مــواد م ــاء گیاهــاندر اف ایف
. تاکنون مطالعات زیـادي در دنیـا در رابطـه بـا تـأثیر      نمایدمی

کشــت مختلـف بــر رشـد و عملکــرد محصــوالت   بسـترهاي 
,.et al(رفته استکشاورزي صورت گ 2002Hoekstra(.

مـواد آلـی بـه علـت اثـرات مفیـدي کـه بـر خصوصــیات         
ــاك    ــلخیزي خ ــوژیکی و حاص ــیمیایی، بیول ــی، ش فیزیک

ــد ــاروري خــاك محســوب  ،دارن یکــی از ارکــان مهــم ب
سـبب  آلی با افزایش ماده آلی خاك،کودهاي. شوندمی

، ظرفیـت  اچپـی ماننـد بهبود خصوصیات شیمیایی خـاك  
و میزان هامیکروارگانیسمافزایش فعالیت تبادل کاتیونی،

باعـث افـزایش   شـده و در نتیجـه  دسترسی به مواد غذایی
Renato(شوندمیباروري خاك  et al., 2003(.
بسـتر کشـت مـورد اسـتفاده قـرار     عنـوان  بـه موادي که

ظرفیــت بــاالي نگهــداري آب، تهویــه بایــد ازگیرنــدمــی
ــاال    ــادل کــاتیونی ب کــافی، زهکشــی مناســب و ظرفیــت تب

گیاه برتأثیر سوء و مضري گونههیچبرخوردار بوده و نباید 
Javanpour-Haraviداشـته باشـند (   et al., 2004.(

جانبی صـنعت هايفرآوردهازیکیقارچکمپوست مصرفی
کننـده اصالحیکعنوان هباست کهخوراکیهايقارچتولید
هـاي سیسـتم افـزایش پایـداري  مؤثري درنقشکیفیت،باآلی

Fidanza(داردزراعی et al., مقدار مـواد آلـی   .)2010
باعـث حفـظ   باالي موجود در کمپوسـت مصـرفی قـارچ   

سـنگین، تخلخـل الزم   هـاي خـاك رطوبت شده و بـراي  
یزان مچنینهم. نمایدمیجهت تهویه و زهکشی را فراهم 

طور مناسب و در مقدار الزم فسفر قابل جذب باالي آن اگر به
بـه لحـاظ خصوصـیات شـیمیایی و     توانـد مـی ،مصرف گـردد 

Williams(فیزیکی در خاك مؤثر باشد et al., 2001(  .
پسماندهايو باالي ضایعاتحجمبهتوجهبابنابراین
کـود عنـوان  بـه تواندمیکمپوست اینقارچ،بستررورش

کشـت  بسترهايبسیاري از جایگزینو شود استفاده یآل
Romaine(گرددمعدنی  and Holcomb, 2000( .

هـاي کمپوستو به دنبال آن قارچيساالنهاز آنجا که تولید 
ــد تولیــد قــارچ   ــه درمصــرف شــده در رون کشــور مــا رو ب

بررسی چگـونگی اسـتفاده از ایـن    بنابراینافزایش است، 
کـود  .باشـد مـی قابل توجـه  يایعات در بحث کشاورزض

دامی یکی دیگر از منابع آلی است کـه اسـتفاده از آن در   
در منـابع  . باشدمیمدیریت پایدار خاك مرسومهاينظام

دامی بر باروري، کودهاياثرات مثبت مختلف به کرات، 
رشـد و  چنـین هـم و افزایش ماده آلی خاك و سازيغنی

Kaur(شـده اسـت  نمو گیاه گـزراش  et al., 2008.(
. باشندمیمنبع خوبی براي نیتروژن دامی معموالًکودهاي

باعـث  توانـد میآلی در کود دامی يمادهباال بودن میزان 
سـبوس  بهبود خواص فیزیکی و شـیمیایی خـاك گـردد.    

کنـد مـی فراهم را کربوهیدرات مورد نیاز بستر ، نیزگندم
)Kolata et al., 1992.(

ــت،    ــده اس ــاهده ش ــزومش ــايدن اف ــیکوده ــه آل ب
ایش میزان پتاسیم، فسـفر، نیتـروژن،  باعث افزبستر کشت

گیـاه شـاهی شـد   ارتفـاع چنـین همطول و عرض برگ و 
)Karaal and Ugur, 2014(.  سـبوس  در گیاه کـاهو نیـز

ر و پـاییز بهتـرین عملکـرد را در مقایسـه بـا      هافصل بدر برنج 
Chanseetis(نشـان داده اسـت  الیـاف نارگیـل    et al.,

ــزودناز طرفــی.)2001 ــهکمپوســت مصــرفی اف اي گون
ــارچ ــوراکیق ــاك 1خ ــه خ ــرد  ،ب ــزایش عملک ــث اف باع
برابـر و عملکـرد سـویا، کـاهو و     هفـت فرنگـی بـه   گوجه

Iwase(گردیدبرابر دوتربچه به  et al., 2000(.

1- Volvariella volvacea
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Khanzadeh and Naderi)2015(  در مقایسـه
مصــرفیپوســیده، کمپوســتدامــید اثــر خــاك باغچــه، کــو

، پـروانش گیـاه بـر رشـد و گلـدهی   کمپوسـت ورمـی و قارچ
آورنـد.  دسـت  بهکمپوستورمیبهترین نتیجه را در استفاده از 

درصـد کمپوسـت مصـرفی    75اسـتفاده از  پژوهشی دیگر،در 
ــزایش    ــه اف ــرورش کــاهو، منجــر ب ــارچ در محــیط کشــت پ ق

Marques(کیفیت محصـول گردیـد   et al., 2014( .
کشـت مختلـف   بسـترهاي انجـام تحقیقـات روي   بنابراین 

در . رسـد مینظربهامري ضروري گیاهانجهت پرورش 
و ضایعات استفاده از محصوالت فرعیتأثیراین پژوهش 

کمپوست مصـرفی قـارچ، کـود دامـی     کشاورزي از قبیل
بـا خـاك  در چند ترکیب مختلفسبوس برنج وپوسیده

بررسـی مـورد بر خصوصیات کمی و کیفی گیـاه شـاهی  
.گرفتقرار

هاروشمواد و 
تیمارهاو شرایط رشدي گیاه
ــر ــژوهش حاض ــارج در 1392در ســال پ ــایی خ فض

دانشـــگاه آزاد اســـالمی واحـــد اصـــفهان از گلخانـــه در 
هايترکیبثیر أتبدین منظور،(خوراسگان) اجرا گردید.

مـواد آلـی مختلـف شـامل     و چهارگانـه گانـه سهدوگانه، 
ــود دا   ــرنج، ک ــبوس ب ــاوي) و    س ــود گ ــیده (ک ــی پوس م
با خاك، بر خصوصیات ايتکمهکمپوست مصرفی قارچ 

رویشی و عناصر غذایی گیاه شـاهی مـورد ارزیـابی قـرار     
کــامالًقالــب طــرح آزمایشــی گرفــت. ایــن پــژوهش در

ظروف کشـت .شداجرا تکرار3درتیمار و8با تصادفی 
صورت خطـی در و کشت بهمترسانتی15×30ياندازهبا
در هـا ردیـف بین فاصله. تایی صورت گرفت5ردیف 5

3-5روي ردیف گیاهان، فاصلهمترسانتی4-5هر ظرف 
. در متر در نظر گرفته شـد سانتی1-2و عمق کاشت بذور 

ــایش،  ــداي آزم ــک از  ابت ــر ی ــیطه ــايمح ــا  ه ــت ب کش
کشت به با یکدیگر مخلوط شدند.تعیین شدههاينسبت

بـا  بـذرها روي یـت هاندرو روش دستی صـورت گرفـت  
ي نازك از کوکوپیت پوشـانده شـد. اولـین آبیـاري     اهالی

رطوبـت  ، رویشو تا زمان انجام شدبذرهاپس از کشت 

درنهایت از هر کشت به میزان کافی فراهم شد.بسترهاي
صـورت تصـادفی   نمونه جامعه و بهعنوان بهگیاه5ظرف، 

ــدازهانتخــاب و صــفات مــورد  ــه 5در ایــن گیــريان نمون
صورت حجمی کشت بهبسترهايبررسی گردید. ترکیب 

شـاهد،  عنـوان  بـه ): خـاك باغچـه  t1و به شرح زیر بود: (
)t2  ) ــیده ــی پوس ــود دام ): t3)، (1:1): خــاك باغچــه + ک

): خـاك باغچـه +   t4(، )1:1خاك باغچه + سبوس برنج (
): خـاك  t5)، (1:1:1کود دامی پوسیده + سـبوس بـرنج (  

)، 1:1:1نج + کمپوست مصرفی قـارچ ( باغچه + سبوس بر
)t6  خــاك باغچــه + کــود دامــی پوســیده + کمپوســت :(

): خـاك باغچـه + کمپوسـت    t7(، )1:1:1مصرفی قـارچ ( 
): خــاك باغچــه + کــود دامــی t8)، (1:1مصــرفی قــارچ (

ــرفی قــارچ       ــرنج + کمپوســت مص ــیده + ســبوس ب پوس
)1:1:1:1 .(

مورد ارزیابیصفات
ارتفــاع ویشــی شــامل خصوصــیات ردر ایــن پــژوهش 

گیاه، طول و عرض برگ، میزان عناصـر غـذایی و درصـد    
برخـی  چنینهمشد.گیرياندازهدر پایان آزمایش، رویش

آلـی  کودهـاي و شیمیایی خـاك  - از خصوصیات فیزیکی
. گـزارش شـد  )1در جـدول ( و گیرياندازهمورد استفاده،

ن گیـري عناصـر غـذایی گیـاه شـاهی، میـزا      منظور انـدازه به
هاي گیاهی با استفاده از دسـتگاه فلـیم فتـومتر،    پتاسیم نمونه

میزان نیتروژن از روش کجلـدال، میـزان فسـفر طبـق روش     
اولسن با استفاده از دسـتگاه اسـپکتروفتومتر، میـزان منیـزیم     

ــا   ــه روش تیتراســیون ب ، میــزان آهــن، EDTAو کلســیم ب
یـري  گمس، روي و منگنز با استفاده از جذب اتمـی انـدازه  

Bremner(گردیــد and Mulvaney, 1982 ؛
Kudsen and Peterson, 1982 ؛Olsen and

Sommers, 1982( .
محاسبات آماري

ــامالً     ــی ک ــرح آزمایش ــب ط ــر در قال ــژوهش حاض پ
هاي حاصل با استفاده از نرم افـزار  تصادفی اجرا شد. داده

MSTATCها بر اساس آزمون تجزیه و مقایسه میانگین
درصـد انجـام گرفـت و    5اي دانکن در سـطح  چند دامنه

براي رسم نمودارها از برنامه اکسل استفاده شد.



خصوصیات شیمیایی خاك و کودهاي آلی مورد استفاده-1جدول 
Table 1. Chemical properties of the used soil and organic fertilizers
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کمپوست قارچ
Mushroom compost

0.66750.75308.5027.96.080.432423088726.6548.85

کود دامی
Manure

0.68850.66257.9942.941.920.53145255215.5541.85

خاك باغچه
Field soil

0.22461.1227.719.23.20.2061.686614.66.42
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و بحثنتایج 
صفات رویشی

ها نشان داد طول دهنتایج حاصل از تجزیه واریانس دا
ي اول، چنـین ارتفـاع گیـاه در هفتـه    و عرض برگ و هـم 

چهارم و هفتم افزایش پیـدا کـرد و بـین تیمارهـا تفـاوت      
کـه، در  طوري). به2داري مشاهده شد (جدول بسیار معنی

متـر)  سانتی37/1و 59/1ي اول بیشترین طول برگ (هفته
مصـرفی  ترتیب در تیمارهاي خاك باغچه + کمپوسـت به

قارچ و خاك باغچه + کمپوست مصرفی قارچ + سـبوس  
87/0چنین بیشـترین عـرض بـرگ (   برنج مشاهده شد. هم

متر) در تیمـار خـاك باغچـه + کمپوسـت مصـرفی      سانتی
متـر)  سانتی75/2و 96/2قارچ و بیشترین ارتفاع گیاه نیز (

ترتیــب در تیمارهــاي خــاك باغچــه + ي اول بــهدر هفتــه
قــارچ و خــاك باغچــه + کمپوســت کمپوســت مصــرفی

ــرنج حاصــل شــد. از طرفــی،    ــارچ + ســبوس ب مصــرفی ق
14/0متر)، عرض برگ (سانتی23/0کمترین طول برگ (

متر) در تیمار خاك سانتی91/0متر) و ارتفاع گیاه (سانتی
دسـت آمـد  باغچه + کود دامی پوسیده + سبوس برنج بـه 

5نیز در سطح . بین برخی از تیمارها)3و 2، 1هاي (شکل
داري مشاهده نگردید. درصد آزمون دانکن تفاوت معنی

، 99/5در انتهاي آزمایش نیـز بیشـترین طـول بـرگ (    
ترتیـب در تیمارهـاي خـاك    متـر) بـه  سانتی28/5و 31/5

باغچه + کمپوست مصرفی قارچ، شاهد و خاك باغچه + 
دسـت آمـد، در   سبوس برنج + کمپوست مصرفی قارچ به

متر) در تیمار خاك سانتی81/2ترین میزان (حالی که کم
باغچه + کود دامی پوسیده + سبوس بـرنج مشـاهده شـد.    

ــم ــرگ (  ه ــرض ب ــترین ع ــین بیش 67/2و 69/2، 11/3چن
و 07/10، 97/10متر) و بیشترین ارتفـاع گیـاه نیـز (   سانتی

ترتیب در تیمارهاي خـاك باغچـه +   متر) بهسانتی05/10
باغچـه + سـبوس بـرنج +    کمپوست مصرفی قارچ، خاك

کـه  کمپوست مصرفی قارچ و شاهد حاصل شد. در حالی
62/5و 55/1کمتــرین عــرض بــرگ و ارتفــاع گیــاه (    

ترتیـب در تیمارهـاي خـاك باغچـه + کـود      متر) بهسانتی
دامــی پوســیده و خــاك باغچــه + کــود دامــی پوســیده + 
سبوس برنج مشاهده شد. بین برخی از تیمارها نیز تفـاوت  

داري مشاهده نگردید. یمعن
سرعت و میزان رویش

هـا، تعـداد رویـش    بر طبق نتایج تجزیه واریـانس داده 
بذور در تیمارهـاي مختلـف در روز سـوم، ششـم، نهـم و      

داري را بـا یکـدیگر نشـان    دوازدهم اختالف بسیار معنـی 
که بیشترین سرعت رویـش در  طوريبه).3دادند (جدول 

نج + کمپوسـت مصـرفی   تیمار خاك باغچه + سـبوس بـر  
قارچ مشاهده شد که در روز سوم تمامی بذور روییدند و 

درصـد) نیـز در ایـن تیمــار    100بیشـترین میـزان رویـش (   
33/15دست آمـد. از طرفـی، کمتـرین میـزان رویـش (     به

عدد) مربوط به تیمـار خـاك باغچـه + کـود دامـی بـود.       
داري مشـاهده  اگرچه بین برخی از تیمارها تفـاوت معنـی  

).4نگردید (جدول 
عناصر غذایی گیاه

بر طبق نتایج به جز نیتروژن، غلظت سـایر عناصـر در   
ــاري (   ــطح آم ــا در س ــام تیماره ــیار  01/0تم ــاوت بس ) تف

ــی ــدول  معن ــان داد (ج ــل از  5داري را نش ــایج حاص ). نت
و 5/1ها نشان داد، بیشترین میـزان فسـفر (  مقایسه میانگین

خاك باغچه + سبوس ترتیب در تیمارهايدرصد) به4/1
برنج + کمپوست مصرفی قارچ و خاك باغچه + سـبوس  

درصد) در تیمار خاك باغچه 5/0برنج و کمترین میزان (
چنـین  ). هـم 6+ کود دامی پوسیده مشاهده شـد (جـدول   

درصد) در تیمارهاي خاك 009/0بیشترین میزان منگنز (
باغچه + کود دامی پوسیده و خاك باغچه + سبوس برنج 

درصد) در تیمار خاك باغچه + 003/0کمترین میزان (و
کود دامی پوسیده + کمپوست مصرفی قارچ مشاهده شد.

درصد) نیـز در تیمارهـاي   06/0بیشترین میزان روي (
خاك باغچه + سبوس برنج + کمپوست مصرفی قـارچ و  
خاك باغچه + کمپوست مصرفی قارچ و کمتـرین میـزان   

تیب در تیمارهـاي شـاهد و   تردرصد) به005/0و 003/0(
خــاك باغچــه + کــود دامــی پوســیده + ســبوس بــرنج +  

چنـین بیشـترین و   کمپوست مصرفی قارچ حاصل شد. هم
گـرم بـر   میلـی 50/124و 80/407کمترین میزان منیـزیم ( 

ترتیــب در تیمارهــاي خــاك باغچـــه +    کیلــوگرم) بــه  
دست آمـد. از طرفـی،   کمپوست مصرفی قارچ و شاهد به
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گرم میلی30/14و 60/56کمترین میزان مس (بیشترین و
ترتیب در تیمارهاي خاك باغچـه + کـود   بر کیلوگرم) به

دامی پوسیده + کمپوست مصرفی قارچ و خاك باغچه + 
کود دامی پوسیده + سـبوس بـرنج + کمپوسـت مصـرفی     
قارچ مشاهده گردید. بیشـترین و کمتـرین میـزان کلسـیم     

ترتیـب در  لوگرم) نیز بـه گرم بر کیمیلی25/17و 67/48(
تیمارهاي خاك باغچـه + کـود دامـی پوسـیده + سـبوس      
برنج و خاك باغچه + کـود دامـی پوسـیده + کمپوسـت     

25/0مصرفی قارچ حاصل گردید. بیشترین میـزان آهـن (  
ــرنج +    ــز در تیمــار خــاك باغچــه + ســبوس ب درصــد) نی

کــه دســت آمــد، در حــالیکمپوســت مصــرفی قــارچ بــه
درصد) در تیمارهاي خـاك باغچـه   09/0(کمترین میزان 

+ سبوس برنج و خـاك باغچـه + کـود دامـی پوسـیده +      
سبوس برنج مشاهده شـد. اگرچـه بـین برخـی از تیمارهـا      

درصـد آزمـون دانکـن    05/0داري در سطح تفاوت معنی
).6مشاهده نگردید (جدول 

گیري شده در شاهیتجزیه واریانس صفات رویشی اندازه-2جدول 
Table 2. Analysis of variance of the evaluated vegetative traits in Garden cress
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تیمار
Treatment

70.64**0.20**1.81**1.35**0.56**4.16**4.57**0.98**12.77**

خطا
Error

160.040.020.180.120.050.190.310.081.14

ns،*درصد.1و 5دار در سطوح احتمال معنیدار،ترتیب غیرمعنیبه: **و
ns, * and **: non-significant, significant in 0.05 and 0.01 level, respectively.

گیريهفته اندازه7شاهی در طول تأثیر تیمارهاي مختلف بر عرض برگ-1شکل 
Figure 1. Effect of different treatments on leaf wide of Garden cress during 7 weeks
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گیريهفته اندازه7تأثیر تیمارهاي مختلف بر طول برگ شاهی در طول -2شکل 
Figure 2. Effect of different treatments on leaf lenght of Garden cress during 7 weeks

گیريهفته اندازه7تأثیر تیمارهاي مختلف بر ارتفاع گیاه شاهی در طول -3شکل 
Figure 3. Effect of different treatments on plant height of Garden cress during 7 weeks

نتایج حاصل از تجزیه واریانس تیمارهاي مختلف بر میزان رویش-3جدول 
Table 3. The obtained results from analysis of variance of different treatments on emergence of

Garden cress seeds

منابع تغییرات
Source of
variation

درجه آزادي
df

میانگین مربعات
Mean squares

روز سوم
3rd day

روز ششم
6th day

روز نهم
9th day

روز دوازدهم
12th day

تیمار
Treatment

7157.62**54.42**43.47**40.90**

خطا
Error

1621.758.758.338.42

ns ،*درصد.1و 5دار در سطوح احتمال معنیدار،به ترتیب غیرمعنی:**و
ns, *and **: non-significant, significant in 0.05 and 0.01 level, respectively.



رویشمختلف بر میزان تیمارهاياثر هايمیانگینمقایسه یج حاصل از نتا-4جدول 
Table 4. Means comparison of the effect of different treatments on seed emergence

تیمار
Treatments

رویشتعداد 
Emergence No. رویشدرصد

Emergence (%) روز سوم
3rd day

روز ششم
6th day

روز نهم
9th day

روز دوازدهم
12th day

خاك باغچه (شاهد)
Field soil (Control)

23.67ab24.67a24.67a24.67a98.68ab

خاك باغچه + کود دامی پوسیده
Field soil + composed manure

7.33de15.00c15.00c15.33c61.32e

خاك باغچه + سبوس برنج
Field soil + rice bran

13.00cde17.00bc17.00bc1700bc68.00de

خاك باغچه + کود دامی پوسیده + سبوس برنج
Field soil + composed manure + rice bran

6.33e14.33c17.00bc17.33bc69.32d

خاك باغچه + سبوس برنج + کمپوست مصرفی قارچ
Field soil + rice bran + spent mushroom compost

25.00a25.00a25.00a25.00a100.00a

خاك باغچه + کود دامی پوسیده + کمپوست مصرفی قارچ
Field soil + Rotten manure + spent mushroom compost

21.67abc22.00ab22.00ab22.00ab88.00c

خاك باغچه + کمپوست مصرفی قارچ
Field soil + spent mushroom compost

20.67abc21.33ab21.33ab21.33ab85.32c

خاك باغچه + کود دامی پوسیده + سبوس برنج + کمپوست مصرفی قارچ
Field soil + Rotten manure + rice bran+ spent mushroom compost

15.67bcd23.00a23.00a23.00a92.00bc

.تن اسدرصد آزمون دانک5در سطح تیمارهادار بودن ي عدم معنیدهندهحروف مشابه در هر ستون نشان
Same letters in each column indicator non significance difference between treatments according to Duncan’s test (p<0.05).
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نتایج حاصل از تجزیه واریانس اثر تیمارهاي مختلف بر میزان عناصر گیاه شاهی-5جدول 
Table 5. The obtained results from analysis of variance of different treatments on mineral elements

in Garden cress

منابع تغییرات
Source of
variation

درجه آزادي
df

میانگین مربعات
Mean squares

نیتروژن
N

فسفر
P

پتاسیم
K

منگنز
Mn

روي
Zn

آهن
Fe

مس
Cu

منیزیم
Mg

کلسیم
Ca

تیمار
Treatment

70.58ns0.33**0.36**0.001**0.002**0.01**426.4**26812.8**384.0**

خطا
Error

160.260.0090.010.0010.0010.0010.0121.931.95

ns،*درصد.1و5احتمالسطوحدار دردار، معنیترتیب غیرمعنیبه:**و
ns, * and **: non-significant, significant in 0.05 and 0.01 level, respectively.

ــم    ــاه و ه ــاع گی ــترین ارتف ــایج، بیش ــق نت ــر طب ــین ب چن
طول و عرض برگ در بسـترهاي خـاك باغچـه + سـبوس     
برنج + کمپوست مصرفی قارچ و خاك باغچه + کمپوسـت 
ــت    ــارچ، مشــاهده شــد. اجــزاي اصــلی کمپوس مصــرفی ق
مصرفی قارچ، کاه گندم، علف یونجه، پیـت، کـود اسـبی،    

ده شـده بـه همـراه سـنگ گـچ اسـت کـه        کود مرغی پوسی
توانـد در قالـب   ي این ترکیبات در بستر کشت میباقیمانده

).Gerrits, 1988(قرار گیردهاستفادموردکمپوست قارچ
در مـوارد مختلـف   توانـد  کمپوست مصرفی قارچ می

کننـده، بهبوددهنـده   عنوان اصـالح کشاورزي و باغبانی به
ساختمان و شرایط زهکش، کاهش فشردگی و درنهایـت  

چنین افزایش فعالیت میکروبی در خاك استفاده شود. هم
عنـوان یـک   به دلیل وجود عناصر غذایی قابل استفاده، به

منبع غذایی مهـم بـراي گیـاه محسـوب شـده و در نتیجـه      
باعث افزایش خصوصیات رویشی گیاه شاهی شده است. 

Frutos) به اثـرات مثبـت کمپوسـت    ) 2010و همکاران
هاي آلـوده بـه   مصرفی قارچ در بهبود خصوصیات خاك

چنـین بهبـود رشـد رویشـی و رشـد      عناصر سـنگین و هـم  
هاي زیرزمینی گیاه آتریپلکس اشاره نمودند. اندام

ویــش در تیمارهــاي بــر طبــق نتــایج، بیشــترین درصــد ر
ــرنج +       ــبوس ب ــیده + س ــی پوس ــود دام ــه + ک ــاك باغچ خ
کمپوست مصـرفی قـارچ، خـاك باغچـه + سـبوس بـرنج +       
کمپوست مصـرفی قـارچ و خـاك باغچـه مشـاهده شـد. در       
تیمــار خــاك باغچــه + ســبوس بــرنج + کمپوســت مصــرفی 
قارچ، بیشترین سرعت و درصد رویش مشاهده شد. با توجـه  

مصـرفی قـارچ در بهبـود و اصـالح     به نقش مؤثر کمپوسـت 
چنین وجود میـزان زیـاد مـواد آلـی در     ساختمان خاك و هم

اي و رطـوبتی  این ترکیب، شـرایط مناسـبی بـه لحـاظ تغذیـه     
Steffenبراي رویـش بـذور فـراهم شـده اسـت (      et al.,

). از طرفی، کمترین درصد رویـش در تیمـار خـاك    1994
اثرات مثبت کود کود دامی پوسیده مشاهده شد. باغچه +

Kapkiyaiدامی بر بـاروري خـاك (   et al., 1999 ،(
و ي آلی خـاك، افـزایش رشـد و نمـو گیـاه      افزایش ماده

Kaurسازي خاك (غنی et al., هـاي )، در پـژوهش 2008
ــن    ــی نتــایج حاصــل از ای ــات شــده اســت ول مختلــف اثب
پژوهش نشان داد تأثیر کمپوست مصرفی قارچ بر افزایش 

ایر تیمارها بود.رشد بیش از س
از دالیل کاهش میزان رویش و خصوصیات رویشـی  

توان به بـاال  گیاه شاهی در بسترهاي حاوي کود دامی می
بودن میـزان هـدایت الکتریکـی ایـن کـود در مقایسـه بـا        
خاك باغچه و کمپوست مصرفی قارچ اشاره نمود. میزان 
زیاد نمک در موادي مانند کمپوست کود دامی، توانـایی  

ــی    و پ ــدود م ــاه مح ــر گی ــراي تکثی ــیل آن را ب ــد تانس کن
)Bustamante et al., ). زیرا با افـزایش هـدایت  2008

الکتریکی بستر به دلیل کاهش پتانسـیل آب و پسـابیدگی   
از طریق بر هم زدن تعادل یونی و بـروز سـمیت یـونی بـه     

ــنش ــهوســیله ت ــاي ثانوی ــه ه ــد اخــتالل تغذی اي، اي همانن
یت متابولیـک و جلـوگیري از   تخریب غشاي سلولی، سم

فعالیت فتوسنتزي، پارامترهاي رشـدي گیـاه تحـت تـأثیر     
Baisakhگیرد (قرار می et al., 2008 .(



مختلف بر میزان عناصر گیاه شاهیتیمارهاياثر هايمیانگیننتایج حاصل از مقایسه -6جدول
Table 6. Means comparison of the effect of different treatments on mineral elements in Garden cress

تیمار
Treatment

عناصر بررسی شده
Evaluated elements

نیتروژن
N

فسفر
P

پتاسیم
K

آهن
Fe

منگنز
Mn

روي
Zn

منیزیم
Mg

مس
Cu

کلسیم
Ca

درصد
%

گرم بر کیلوگرممیلی
mg/kg

خاك باغچه (شاهد)
Field soil (Control)

2.00a0.89c2.20d0.12c0.006b0.003d124.50g27.60f44.85b

خاك باغچه + کود دامی پوسیده
Field soil + composed manure

1.4ab0.50d3.20c0.01de0.009a0.02c206.40e31.60d27.60d

خاك باغچه + سبوس برنج
Field soil + rice bran

2.10a1.40a2.50a0.09e0.009a0.02c206.40e33.30c34.37c

خاك باغچه + کود دامی پوسیده + سبوس برنج
Field soil + composed manure + rice bran

1.70ab0.80c3.10ab0.09e0.008ab0.02c326.40b29.30e48.67a

خاك باغچه + سبوس برنج + کمپوست مصرفی قارچ
Field soil + rice bran + spent mushroom compost

2.00a1.50a2.60c0.25a0.008ab0.06a230.43d33.30c44.85b

خاك باغچه + کود دامی پوسیده + کمپوست مصرفی قارچ
Field soil + Rotten manure + spent mushroom compost

1.40ab1.00b2.60c0.21b0003c0.04b254.40c56.60a17.25e

قارچخاك باغچه + کمپوست مصرفی 
Field soil + spent mushroom compost

1.00b1.10b2.50c0.20b0.008ab0.06a407.80a39.60b44.85b

خاك باغچه + کود دامی پوسیده + سبوس برنج + کمپوست مصرفی قارچ
Field soil + Rotten manure + rice bran+ spent mushroom compost

2.30a1.20b3.00b0.11cd0.006b0.005d134.40f14.30g27.27d

.درصد آزمون دانکن است5در سطح تیمارهادار بودن ي عدم معنیدهندهحروف مشابه در هر ستون نشان
Same letters in each column indicator non significance difference between treatments according to Duncan’s test (p<0.05).
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نادري و همکاران: 

ش بذر و
بررسی اثر کاربرد مواد آلی بر روی

...
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شـوري  تـنش شـرایط  فتوسنتز گیاهـان تحـت   کاهش 
ناشـی از تـأثیر منفـی شـوري بـر دسـتگاه       توانـد مـی بستر 

فتوسنتزي و میزان کلروفیـل و یـا اثـر تـوأم هـر دو عامـل       
Munns(باشـد  et al., بنـابراین میـزان رشـد    . )2006

رویشی و درنهایت ارتفاع گیاه شاهی در شـرایط شـوري   
يعمـده مشکل طرفی،از .را نشان دادداريمعنیکاهش

و دامــی بــاال بــودن نســبت کــربن بــه نیتــروژن کودهــاي
آنآهسته عناصـر غـذایی موجـود در    رهاسازيچنینهم
کـه سـبب کـاهش رشـد اولیـه گیـاه در مزرعـه        باشـد می
يتجزیـه و جهت رفع این مشکل بایـد سـرعت   گرددمی

Khaliq(افـزایش یابـد  ایـن مـواد    et al., . بـر  )2006
آلــی کمپوســت مصــرفی قــارچ، انــواع کــوداثــر تجزیــه 

کـه  شـود میکننده آزاد آلی و ترکیبات کالتاسیدهاي
خاك و افزایش فراهمی عناصر غذایی pHسبب کاهش 

در نتیجـه عناصـر غـذایی مـورد نیـاز      . گرددمیدر خاك 
یابــدمــیطــور مطلــوب افــزایش در طــول دوره رشــد بــه

)Wang et al., نــالیز بــا توجــه بــه نتــایج آ. )1984
ایی آلی مورد استفاده، بیشترین میزان عناصر غذکودهاي

میـزان  بـر شـد کـه   در کمپوست مصـرفی قـارچ مشـاهده    
با . از طرفی،بودتأثیرگذاررویشی گیاه شاهی پارامترهاي

توجه به هـدایت الکتریکـی بـاالي کـود دامـی پوسـیده،       
توسط گیاه تحـت تـأثیر قـرار    قابلیت جذب دیگر عناصر

نتیجه رشد رویشی گیاه در این بستر نسـبت بـه   درگرفته، 
. یافتکود آلی کمپوست مصرفی قارچ کاهش 

کمپوسـت مصـرفی   موجـود  هـاي گـزارش بر اسـاس  
عناصر غذایی مهـم و ضـروري   حاوي میزان زیادي قارچ 
.مانـد میکه این مواد غذایی در خاك باقی باشدمیگیاه 

آلـی  بـه فـرم  کمپوست مصرفی قارچ نیتروژن موجود در 
نیتریفیکاسـیون  است و به تدریج بـا فـراهم شـدن شـرایط    

، دنلذا به دلیل سرعت پایین معـدنی شـ  .گرددمیمعدنی
تروژن براي رشد سریع گیاه الزم است که کود تکمیلی نی

بررسی اثر .)Mynard, 1993(معدنی نیز استفاده شود
گیـاه فلفـل   رويصـرفی قـارچ   کمپوست مسطوح مختلف

آلـی  ا استفاده از ایـن مـاده   ود نیتروژن گیاه بکمبنشان داد، 

کمپوسـت مصـرفی   با توجـه بـه تولیـد وسـیع     برطرف شد.
و صـنعت قـارچ   ز محصـوالت جـانبی   یکی اعنوان بهقارچ

خصوصــیات فیزیکــی، بــره دلیــل تــأثیر قابــل توجــه آن بــ
تصـور نمـود   تـوان مـی شیمیایی و بیولوژیکی بستر کشـت، 

بسـترهاي بسـیاري از  جـایگزین  توانـد میاین ماده آلی که 
Romaine(گـردد کشـت معـدنی   and Holcomb,

یـک  عنوان به(کربنی شده) ربونیزهبرنج کپوسته ).2000
بـدون  کشـت  اکی و بسـتر در کشـت خـ   يکننـده اصالح

و با دارا بـودن نسـبت بـاالي فسـفر و     کندمیخاك عمل 
،ذب ایـن عناصـر  افـزایش قابلیـت جـ   چنـین هـم پتاسیم و 

. نمایـد مـی ي بـه رشـد گیـاه کمـک     اهر قابل مالحظطوبه
بـرنج و کمـک بـه    ریز بـودن منافـذ پوسـته   ،اینوه برعال

یید نتـایج  أدلیلی براي تتواندمیبیشتر آب استفادهبلیت قا
چنینهم.)Inden and Torres, 2004(حاصله باشد

باعـث کـاهش   بسـترها بستر سبوس برنج نسـبت بـه سـایر   
ناقص يتجزیهاید این امر ناشی از که ششودمیعملکرد 

Shinohara(این بستر باشد et al., مطالعات .)1999
بــرنج يپوســتهکــار بــردن بــا بــه قبلــی نشــان داده اســت 

کربونیزه در بستر کشت، ضریب استفاده عناصر غذایی از 
کربن و نگهداري رطوبـت در  سازيذخیره،محلول غذایی

Islam(یابدمیش بستر کشت افزای et al., 2002(.
ــاك ــاییخ ــود  ه ــه ک ــیک ــت دام ــردهدریاف ــدک ان

ي خــاکزي، فســفر، پتاســیم، کلســیم، هــامیکروارگانیســم
کـه بــا  هــاییخـاك زیم و نیتـرات بیشــتري نسـبت بــه  منیـ 

دارند. البته کاربرد بـیش  اندشدهآلی تغذیه غیرکودهاي
تواند منجر به تجمـع امـالح اضـافی    از حد این کودها می

شــود. در آزمایشــی روي کــدو تنبــل کــاربرد  در خــاك 
دامی باعث افزایش زیست توده محصول نسبت کودهاي

ایی شـد  شیمیکودهايبه گروه شاهد و کاربرد سطح کم 
)Tahami Zarandi et al., . در پـژوهش  )2010

کمپوست مصرفی حاويبسترهايکه در گیاهانیحاضر، 
بیشـتري از  میـزان  تیمارهاد نسبت به بقیه قارچ رشد کردن

را بودند که را داهامیکروالمنتخصوص ه بمغذي عناصر 
+ سبوس برنج + کمپوست خاك باغچه در این بین تیمار 
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و با دارا بـودن مقـادیر بـاالي آهـن، منگنـز      مصرفی قارچ
اسـتفاده از  بدیهی اسـت،  .نشان دادرا بیشترین تأثیرروي 

کمپوست مصرفی قارچ در خاك براي مصارف مختلف، 
ــب ــدت و   س ــاه م ــرات کوت ــور تغیی ــدب ظه ــدت در بلن م

خصوصیات خاك خواهد شد. بنابراین بـا توجـه بـه نـوع     
تـوان میاثرات اعمال شده بر خاك، چنینهممحصول و 

معین در جهت کـاربرد مـؤثرتر   هاينسبتاز این ماده در 
. میزان زیـادي  )Dickerson, 2000(آن استفاده نمود 

ماننـد مـی فی قارچ بـاقی  از مواد مغذي در کمپوست مصر
)Fidanza et al., و از آنجـا کـه در فرآینـد    )2010

طور معمول بـه  تولید قارچ خوراکی کمپوست مصرفی به
مشـکالت  تواندمی، شودمیصورت ضایعات دور ریخته 

زیست محیطی را ایجاد نماید و از طرفی باعث هدر رفت 

تولیدکننـدگان مواد آلـی مرغـوب گـردد، بـدین جهـت      
براي مصـرف ایـن ضـایعات    هاییراهچ اغلب به دنبال قار

هستند.
گیرينتیجه

با توجه به مطالب ذکـر شـده و نتـایج حاصـل از ایـن      
نتیجه گرفت کمپوست مصرفی قـارچ از  توانمیپژوهش 

بسـتر از آن در ترکیـب  توانمیجمله مواد آلی است که 
و با توجه بـه اثـرات مفیـد آن باعـث     نموداستفاده کشت

توانـد مـی شـد. ایـن مـاده    گیاهـان ود عملکرد و رشـد  بهب
اتــی و واردبســترهايجــایگزین بســیار مناســبی بــراي    

باشد.قیمتگران
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Abstract
Background and Objectives
Garden cress is believed to have very useful nutritive impacts on human and the quantity of
minerals, protein, necessary amino and fat acids. Application of organic and mineral materials in
culture media plays an effective role in increasing yield and effective materials of the plants.
Therefore, in the present study, the effect of agricultural by product and wastages such as spent
mushroom compost, Rotten manure and rice bran was evaluated in different ratios with soil on
seed emergence and vegetative and qualitative properties of Garden cress.
Materials and Methods
In order to study the effect of different culture media on the seed emergence and vegetative and
qualitative properties of Garden cress (Lepidium sativum), various media including field soil, rice
bran, Rotten manure and spent mushroom compost (SMC) were used in eight different compound
and ratios. The experiment was performed in a completely randomized design with three
replications.
Results
The results showed that the highest length and width of leaves and plant height was observed in
the treatments of field soil alone, 1.3 field soil + 1.3 rice bran + 1.3 spent mushroom compost, 1.2
field soil + 1.2 spent mushroom compost, and the lowest amount was related to the treatment of
1.3 field soil + 1.3 Rotten manure + 1.3 rice bran. Also, the highest and the lowest percentages of
seed emergence were observed in the treatment of 1.3 field soil + 1.3 rice bran + 1.3 spent
mushroom compost, and 1.2 field soil + 1.2 Rotten manure, respectively. The highest of Cu and
the lowest of Ca and Mn were obtained in 1.3 field soil + 1.3 Rotten manure + 1.3 spent
mushroom compost. The lowest of Cu and Zn were observed in field soil + Rotten manure + rice
bran + spent mushroom compost.
Discussions
The results indicated that the different culture media had various effects on the nutrients content.
According to the results of this experiment, using spent mushroom compost in soil for different
purposes will cause short and long term changes in soil properties. The existing high levels of
organic matter and nutrients can have positive effects on the physical and chemical properties of
soil and cultivated plants and can replace many conventional beds.

Keywords: Garden soil, Rice bran, Rotten manure, Spent mushroom compost.
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