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پیاهذ کارترد گچ ٍ آهیسُی تاکتریّا ٍ قارچّا تر ترخی از ضٌاسِّای رسیذگی
کوپَست ًیطکر
ضغي عزخِ ،1ؾثذاالهیز هؿشیً ٍ *2ؿیوِ ؾٌایتی ضویز

2

 -1داًؾدَی کارؽٌاعی ارؽذ ،گزٍُ ؾلَم ٍ هٌْذعی خاک ،داًؾکذُ کؾاٍرسی ،داًؾگاُ ؽْیذ زوزاى اَّاس ،اَّاس ،ایزاى
 -2داً ؾیار گزٍُ ؾلَم ٍ هٌْذعی خاک ،داًؾکذُ کؾاٍرسی ،داًؾگاُ ؽْیذ زوزاى اَّاس ،اَّاس ،ایزاى

تاريخچِ هقالِ

چکیذُ

دریافت1397/07/30 :

ساالًِ هقادير قاتلتَجْی پسواًذّای جاًثی صٌايع ًیطکر پذيذ آهدذُ

پذیزػ ًْایی1397/11/30 :

کِ تذٍى تْرُگیری تاقی هیهاًٌذّ .ذف از ايي پصٍّص کَتاُ کردى

کلوات کلیذی:
تاسیلَض،
پیت ًیطکر،
قارچ،

زهدداى رسددیذگی کوپَسددت ٍ ًسددثت  C/Nتددرای کددارترد آىّددا در
کطاٍرزی تَد .ايي تحقیق در ضرايط آزهايطگاّی تا دٍ فاکتَر کارترد
گچ (تِ هقذار  10 ٍ 5 ،1درصذ ٍزًی گچ) ٍ فاکتَر هیکرٍتدی (تدذٍى
تلقیح هیکرٍتی ،هايِزًی تا آهیسُ تداکتری ،هايدِزًدی تدا آهیدسُ قدارچ

فاًرٍکت کريسٍسپَرين،
فَزاريَم،
کوپَست،
گچ

ّوچٌیي هايِزًی ّنزهاى آهیسُ قارچ ٍ تداکتری) تدِ گًَدِ آزهدايص
فاکتَريل در چْارچَب طرح پايِءکاهالً تصادفی ٍ در سِ تکرار اًجام
ضذ .يافتِّای ايي پصٍّص ًطاى داد کِ تیطدتريي هقدذار ّدذر رفدت
هادُ آلی در هايِزًی آهیسُ قارچ ٍ تاکتری تِ ّوراُ گدچ  10درصدذ
( 27/57درصذ) تَد ٍ کوتريي هیساى آى در تیوارّدای تدذٍى تلقدیح
هیکرٍتی در ّر سِ سطح گچ هطاّذُ گرديذّ .وچٌیي ايدي ترکیدة
تیواری هايِ کاّص  4/74تراتر ً C/Nسثت تِ تیودار تدذٍى هايدِزًدی
هیکرٍتی تا  10درصذ گچ ضذ .کاّص ًسدثتّدای ٍ H/C ،H/O ،C/N
افسايص ًسثت  O/Cتا تیوار يادضذُ ًطاى از رسیذگی کوپَسدت پیدت
ًیطکر در زهاى فرآيٌذ سِهاِّ تَدً .تايج ايي پدصٍّص ًطداى داد کدِ

* ؾْذُ دار هکاتثات
Email: moezzi151@scu.ac.ir

هايِزًی ّن زهاى آهیسُ قارچ ٍ تاکتری ّوراُ تا  10درصذ گچ هٌجدر
تِ تسريع تجسيِ پیت ًیطکر ٍ کَتاُ ضذى زهاى کوپَست ضذُ است.

هقذهِ
یکی اس فزآٍردُّای هْن ٍ اعتزاتضیک کهِ در فهٌؿت

تذٍى تْزُگیزی ههیهاًهذ .تیؾهتز آىّها تها آتهؼعهَسی هایهِ
آلَدگیّای سیغتهطیطی هیؽًَذ (.)28 ،12

ًیؾکز اعتفادُ فزاٍاى هیؽَدً ،یؾکز اعت .تغتِ تهِ تهاال تهَدى

تزای گؾَدى ایي دؽَاری کوپَعت کزدى یهک رٍػ

رٍیِ سیز کؾت ًیؾکز در خْاى ٍ ّوسٌیي ایزاى عاالًِ هقهذار

عَدهٌذ ٍ ارساى اعت کِ دیذ کارؽٌاعاى هطیطسیغهت را ًیهش

تغیار تاالیی اس پغواًذّای فٌؿت پذیذ هیآیهذ ( )17 ،14کهِ

تههِ خههَد هؿطههَ کههزدُ اعههت (ٍ .)9لههی تههاال تههَدى هقههادیز

ّزعالِ تا هذیزیت ًاؽایغت هقذارّای تاالیی اس ایي پغواًذّها

تزکیثات لیگٌیٌهی در ایهي هاًهذُّهای گیهاّی ،عهثة نهَالًی
ؽذى سهاى کوپَعت ؽذى ههیگهزدد .در فزآیٌهذ کوپَعهت،

26
عزخِ ٍ ّوکاراى :پیاهذ کارتزد گر ٍ آهیشُی تاکتزیّا...

هادُ آلی در یک فزآیٌذ سیغتی تهِ کوهک ریهش خاًهذاراى تهِ

در عههاختار گههر هههیتَاًههذ در عههاختار دیههَارُ عههلَلی ریههش

ههَاد عههادُ ٍ پایههذار دگزگههَى ههیؽههًَذ ( .)8ریههش خاًههذاراى

خاًذاراى تْزُگیزی گزدد (.)27
2

هؿوَالً در هَاد خام آغاسیي ّغهتٌذ کهِ در فزآیٌهذ کوپَعهت

گَ ٍ ّوکاراى ( )13در پضٍّؾی کاّؼ ًغهثت کهزتي

ؽذى رؽذ ٍ تکثیز هیؽًَذ ( .)23در آغاس فزآیٌهذ کوپَعهت

تههِ ًیتههزٍصى پغههواًذّههای کؾههاٍرسی تطههت تههأثیز هایههِسًههی

ؽذى ،هقذار هادُ آلی تاال تَدُ ٍلی فزاٍاًی ریش خاًهذاراى کهن

هیکزٍتی ّوزاُ تا افهشٍدى گهر را گهشارػ کزدًهذ؛ ّوسٌهیي

اعت؛ تٌاتزایي هایِسًی هیکزٍتی هیتَاًهذ هایهِ تْثهَد فزاٍاًهی

تیاى کزدًهذ کهارتزد گهر هایهِ کهاّؼ تقهاؾذ آهًَیهاک در

ریش خاًذاراى گزدد (.)36،29،25

فزآیٌذ کوپَعت ؽذى ٍ افشایؼ هقذار ًیتزٍصى گزدیذ.
3

درایيتارُ تزرعیّهای پزؽهواری اًدهامؽهذُ اعهت کهِ

پههضٍّؼ تیههاى ٍ ّوکههاراى (ً )34ؾههاى داد کههِ افههشٍدُ

هیتَاى اس پضٍّؼ ٍی ٍ ّوکاراى ( )38یاد ًوَد کِ ًؾاى داد

ًوَدى گر در نَل فزآیٌذ کوپَعت ؽذى هایهِ کهاّؼ ٍسى

هایِسًی هیکزٍتی تزای کاّؼ سههاى فزآیٌهذ کوپَعهت کهارا

تَدُ کوپَعت ًثغهت تهِ ؽهزٍؼ فزآیٌهذ ٍ ّوسٌهیي افهشایؼ

اعتّ .وسٌیي آٍعتی ٍ ّوکهاراى ( )6اثهز آهیهشُ رهارذ را تهز

عزؾت تدشیِ گزدیذّ .وسٌیي هطالؿِ فثزیعهاًتش ٍ ّوکهاراى

رٍی کوپَعت کزدى پغواًذّهای ارگاًیهک ارسیهاتی کزدًهذ

( )11ضاکی اس تأثیز هثثت کهارتزد گهر تهز فزآیٌهذ کوپَعهت

کِ یافتِّای آىّا ًؾهاىدٌّهذُ تْثهَد رعهیذگی کوپَعهت ٍ

ؽذى دارد .ایؾاى گشارػ دادًذ کِ افشٍدى گهر هایهِ کهاّؼ

عزؾت تخؾیذى تِ آى در اثز کارتزد آهیشُ رارذ تَد.

 ٍ pHتقاؾذ ًیتزٍصى ٍ افشایؼ ّذایت الکتزیکهی در اًتْهایی

ٍارها ٍ ّوکاراى )37( 1تأثیز هایهِسًهی رهارذ فاًزٍکهت

4

فزآیٌذ کوپَعهت ؽهذُ اعهت .لهی ٍ ّوکهاراى ()24کهاّؼ

کزیشٍعپَریَم تز کوپَعت را تزرعهی کزدًهذ ٍ ًؾهاى دادًهذ

هادُ آلی ٍ تقاؾذ ًیتزٍصى در اًتْای فزآیٌذ کوپَعت ضاف

کِ هایِسًهی تَاًهایی کهاّؼ فزآیٌهذ رعهیذگی کوپَعهت را

اس کارتزد گر را گشارػ دادًذ.
تا ًگاُ تِ تزرعیّهای فهَرت گزفتهِ ٍ سههاىتهز تهَدى

دارد.
تا تأثیز هثثتی کِ هایِسًی هیکزٍتی تز فزآیٌهذ کوپَعهت

فزآیٌذ کوپَعهت ضهایؿات ًیؾهکز ( تاگهاط ٍ پیهت ًیؾهکز)

دارد ٍلی تزای تیؾیٌِ کزدى کارایی هایِسًی هیکزٍتی ٍ تْثهَد

ّذ اس ایي پضٍّؼ تْثَد ٍ تغزیؽ فزآیٌهذ کوپَعهت ؽهذى

فؿالیههت ریشخاًههذاراى ّوسٌههیي تْثههَد ٍیضگههیّههای تغههتز

پیت ًیؾکز ٍ ّوسٌهیي عهاهاىدّهی پغهواًذّهای تَلیهذ ؽهذُ

کوپَعت ٍ تٌػین ؾولکزد آى ًیهاس تهِ کهارتزد ههَاد افشٍدًهی

اعت.

اعت ،کِ یکی اس ایي هَارد کارتزد گر اعت (.)19
افشٍدى گر هایِ تغزیؽ فزآیٌهذ کوپَعهت ؽهذى ٍ تهاال
رفتي کیفیت کوپَعت تَلیذی هیگهزدد ( .)34گهر تهِ دلیه

هَاد ٍ رٍشّا
تْیِ ٍ آهادُ سازی پیت ًیطکر

تأثیز تز ٍیضگیّای تغهتز کوپَعهت هایهِ داًهِتٌهذی ،افهشایؼ

در ایي پهضٍّؼ تهزای آههادُعهاسی کوپَعهت اس پیهت

تخلخ ٍ تَْیِ کوپَعت ٍ ّوسٌیي هایهِ افهشایؼ ًگْهذاری

ًیؾکز تْیِؽذُ اس ؽزکت کؾت ٍ فٌؿت ًیؾهکز دّخهذا در

آب ٍ کاّؼ خطزات رنَتت اضهافی ههیگهزدد ( .)11گهر

اّههَاس اعههتفادُ گزدیههذً .وًَههِّههای پیههت پههظ اس رعههاًذى تههِ

تِؾٌَاى هٌثؽ غٌی اس کلغین ٍ گَگزد اعت؛ کِ عثة کهاّؼ

آسهایؾگاُ گزٍُ ؾلَم ٍ هٌْذعی خاک داًؾهکذُ کؾهاٍرسی

اثزات عَء عذین هیؽَد (ّ .)34،11وسٌیي کارتزد گهر هایهِ

داًؾگاُ ؽْیذ زوزاى اَّاس در آغاس خْت عغت ؽذى پیًَهذ

کاّؼ  ٍ pHتقاؾذ ًیتزٍصى ،افشایؼ فزاٍاًی ریش خاًهذاراى ٍ

کزتٌههی تزکیثههات 2 ،عههاؾت خَؽههاًذُ ٍ عههپظ ّههَا خؾههک

درفذ تدشیِ هیگزدد (ّ .)27،24،11وسٌیي کلغهین هَخهَد
1- Varma et al.

2- Gao et al.
3- Tian et al.
4- Li et al.

27
هٌْذعی سراؾی (هدلِ ؾلوی کؾاٍرسی) خلذ  42ؽوارُ  4سهغتاى 1398

ؽذًذ .پظاسآى ًوًَِّای پیهت تهزای عهتزٍى ؽهذى تهزای20

عاخت ّالِ در هطیط دارای کزتَکغهی هتیه عهلَلش ٍ رهارذ

دریقِ در دهای  121درخهِ علغهیَط ٍ فؾهار 10تهار اتهَک ٍ

فَساریَم اس کلکغهیَى هیکزٍتهی گهزٍُ خاکؾٌاعهی داًؾهگاُ

ؽذًذ .تزای پاییي آٍردى ًغثت کهزتي تهِ ًیتهزٍصى ،تهِ هقهذار

ؽْیذ زوزاى اَّاس آهادُ گزدیذ .در پایاى دٍرُ اًکَتاعهیَى اس

 0/1درفذ ٍسًی اٍرُ تِ ّز یک اس تیوارّا افشٍدُ ؽذ .در ایهي

ّز یک اس تیوارّا ًوًَِتزداری تزای اًدهام آسههایؼّها اًدهام

پضٍّؼ تزای کارتزد تیوارّا پیت ًیؾهکز در هقهذارّهای 100

ؽذ.
اًذاسُگیزی هقذار ّذر رفت ههادُ آلهی کهِ افهشایؼ ایهي

گزهی ٍسى ؽذُ ٍ در غزٍ پ عتیکی دربدار دارای هٌفهذ
تزای تثادالت گاسی ،گذاؽتِ ؽذ.

ؽاخـ تیاىگز افشایؼ هیشاى تخزیة ٍ تدشیِ ًوًَِّا اعهت؛

کارترد تیوارّا

تا تْزُگیزی اس هقذار خاکغتز در آغاس کوپَعت ؽهذى )(X1

پظ اس اًتقال ًوًَِّا تِ غزٍ  ،گر عهتزٍىؽهذُ در عهِ
عطص  10 ٍ 5 ،1درفذ ٍسًی تِ آىّا اضافِ گزدیذ .هایهِسًهی

ٍ هقذار خاکغتز در ّز سهاى در نهَل کوپَعهت ؽهذى )(X2
تا تْزُگیزی اس فزهَل سیز تزآٍرد گزدیذ (.)30

هیکزٍتی در زْار تیوار آسهایؾهی تهذٍى هایهِسًهی هیکزٍتهی،

راتطِ (:)1

آهیههشُ تههاکتزیّههای ٍ Bacillus subtilis strain M2F50
 ،Bacillus firmus strain ZF10آهیشُ رارذّهای

Fusarium

ّ ٍ Phanerochaete chrysosporiumٍ sp.وسٌیي هایهِسًهی
ّنسهاى آهیشُّای رارذ ٍ تاکتزی تاّن ،تَد .تذیي گًَِ کهِ اس
رهههارذ تهههاسُ کؾهههتؽهههذُ در پلیهههت دارای کؾهههتگاُ PDA

عَعپاًغیَى اعپَر آهادُ گزدیذ .اس عَعپاًغیَى اعهپَر رهارذ
تِ ّز یک اس ٍاضذّای آسهایؾی تِ هقهذاری افهشٍدُ ؽهذ کهِ
 105اعپَر در ّز گهزم تهَدُ داؽهتِ تاؽهذ .تهزای آههادُعهاسی
سادهایِ تاکتزی تِ گًَِ کؾت ؽثاًِ ّز یهک اس تهاکتزیّها در
کؾههتگاُ هههایؽ هیههذی ( )NBآهههادُ گزدیههذ .اس کؾههت ؽههثاًِ
تاکتزی تِ هقذاری تهِ ّهز تهَدُ پیهت ًیؾهکز افهشٍدُ ؽهذ کهِ
فزاٍاًی تاکتزیّا  106 cfu/gتاؽذ.
ًوًَِّا در دهای ثاتهت ( )25 ±2تهزای  90رٍس ًگْهذاری
ؽذًذ .در نَل اًکَتاعیَى ،رنَتهت ًوًَهِّها تها افهشٍدى آب
هقطز اعتزی ؽهذُ در ضهذ  65تهاٍ % 70سى سیتهَدُ ًگْهذاری
ؽذ .تزای ّفتِ ًخغت ّز  2-3رٍس یکتار ٍ پهظاسآى ّفتهِ-
ای یههکتههار تههزای ّههَادّی تههَدُّهها سیههزٍرٍ ؽههذًذ .رههارذ
 Phanerochaete chrysosporiumتْهزُگیهزی ؽهذُ در ایهي
پضٍّؼ تَعط دکتز داى کهَلي اس آسهایؾهگاُ فهزآٍردُّهای

تزکیثات ؾٌقزی  S ٍ C ،H ،Nدر ًوًَِّای کوپَعهت
پیت تا دعهتگاُ  CHNSآًهالیشر آسهایؾهگاُ هزکهشی داًؾهگاُ
ؽههْیذ زوههزاى اًههذاسُگیههزی ؽههذ .اًذٍختههِی اکغههیضى ًیههش اس
اخت

درفذ تقیِ ؾٌافز ّوزاُ تها درفهذ خاکغهتز تهز پایهِ

فزهَل سیز تزآٍرد گزدیذ.
راتطِ (:)2
هقذار خاکغتز ًیش تزای ًوًَِّها تزضغهة درفهذ پهظ اس
عَساًذى ًوًَِّها در کهَرُ الکتزیکهی در دههایی  550درخهِ
علغیَط تزای  2عاؾت تزآٍرد ؽذ (.)35
تحلیل آهاری دادُّا
ایي پضٍّؼ تِ گًَِ فاکتَری در زْهارزَب نهزش
کههاه ً تقههادفی در عههِ تکههزار اًدههام ؽههذ .فههاکتَرّههای
آسهایؾههی ؽههاه زْههار عههطص ریشخاًههذارى (آهیختههِ دٍ
تاکتزی ،آهیختِ دٍ رارذ ،آهیختِ رارذّها ٍ تهاکتزیّها،
تذٍى هایِسًی هیکزٍتی) ٍ عِ عطص کارتزد گهر (ٍ 5 ،1
10درفهذ) تهَد .تههزای تدشیهٍِتطلیه آههاری دادُّهها اس

کؾاٍرسی هذیغَى آهزیکا آهادُ ؽهذّ .وسٌهیي تهاکتزیّهای

ًزمافشار ً SASغخِ  9.4تْزُگیزی ؽذ .هقایغِ هیاًگیي-

Bacillus

ّا تا تْزُگیزی اس آسهَى زٌذ داهٌهِای داًکهي در عهطص

هَرد اعهتفادُ ٍ Bacillus subtilis strain M2F50

 firmus strain ZF10تِ تزتیة تا کهذ دعتزعهی MG766127

ٍ  MG766131خذاعههاسی ؽههذُ اس فیلتزکیههک تهها تَاًههایی

اضتوال پٌح درفذ اًدام گزفت ٍ ًوَدارّا تا تْزُگیهزی
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اس تزًاهِ  ٍ Excelتز اعهاط یافتهِ ّهای تهِدعهتآههذُ اس

َّاًگ ٍ ّوکاراى )17( 2افشایؼ هقذار ّذر رفهت ههادُ

آسهَى هیاًگیيّا رعن ؽذًذ.

آلی ٍ کاّؼ ضدن تَدُ کوپَعت پغواًذ کؾاٍرسی را
تطت تاثیز کارتزد  P.chrysosporiumرا گشارػ دادًذ.

ًتايج ٍ تحث
تز پایِ خذٍل  1پیت آسهایؼؽذُ دارای هقذار کزتي
تاال ٍ ًیتزٍصى پاییٌی تَدُّ ،وسٌیي دارای ؽَری پاییي ٍ
ً pHغثتاً خٌثی تَد.

C/N

ًغههثت  C/Nپههاراهتز هْههن تههزای ًؾههاى دادى تلههَـ
کوپَعههت تههَدُ کههِ تههِنههَرکلی هههیتَاًههذ تطههت تههأثیز

اثر تیوارّا تر هقذار ّذر رفت هادُ آلی
یافتِّای تدشیِ ٍاریاًظ (خذٍل ً )2ؾاى ههیدّهذ
کِ اثزات افلی تیوارّا تز هقهذار ّهذر رفهت ههادُ آلهی
ًوًَِّا ( )P<0.05زؾنگیز تهَد .هایهِسًهی هیکزٍتهی ٍ
کارتزد گر هایِ افشایؼ ّذر رفت هادُ آلی ًوًَِ گزدیذ
(ؽک  .)1تیؾتزیي هقذار ّذر رفت هادُ آلی در هایِسًی
پیت ًیؾکز تا آهیشُ رارذ ٍ تاکتزی ّوزاُ تا کهارتزد گهر
 10درفههذ ( 27/57درفههذ) هؾههاّذُ گزدیههذ .پههظاسآى
تیؾتزیي هقذار ّذر رفت هادُ آلهی در عهطص  10درفهذ
گر ٍ هایِسًی تا آهیشُ رارذ ( 25/62درفهذ) دیهذُ ؽهذ.
کوتزیي هقذار در تیوارّای تذٍى هایِسًهی هیکزٍتهی در
ّز عِ عطص کارتزد گر هؾاّذُ گزدیذ.
گر هیتَاًذ هَاد هؿهذًی تیؾهتزی تهزای رؽهذ هیکزٍتهی
فزاّن ًوایهذ کهِ هایهِ افهشایؼ تدشیهِ تزکیثهات آلهی ٍ
کاّؼ ضدن آىّا ههیگهزدد .فثهزیعهاًتش ٍ ّوکهاراى

اثر تیوارّا تر هقذار کرتيً ،یترٍشى ٍ ًسثت

1

( ٍ )11گَ ٍ ّوکاراى ( )15یافتِّای هؾاتْی را گشارػ
کزدًذ .تَخِ تِ ایٌکِ کاّؼ هادُ آلهی ًؾهاًگز افهشایؼ
فؿالیت ریش خاًهذاراى اعهت ،ایهي کهاّؼ در تیوهارّهای
هایِسًی ؽذُ تا ریش خاًذاراى تیؾتز تَد کِ ًؾهاى اس تهأثیز
فؿالیت ریش خاًذاراى دارد .در ٍارؽ کارتزد آهیشُ رهارذ ٍ
تاکتزی هایِ افشایؼ فزاٍاًی ٍ ؽذت فؿالیت هیکزٍتهی ٍ
کهاّؼ هههادُ آلههی ؽههذ .گههرٍ ٍ ّوکههاراى( )16گههشارػ
کزدًذ کِ کارتزد گر هایِ افشایؼ هقذار ّذر رفت ههادُ
آلههی در اًتْههای فزآیٌههذ کوپَعههت عههاسی ؽههذُ اعههت.

1- Febrisiantosa et al.

تیییزات ههادُ آلهی ٍ ٍیضگهیّهای آى رهزار گیهزد (.)11
کههاّؼ ایههي ًغههثت تههِؾٌههَاى ؽههاخـ پایههذاری ٍ تلههَـ
کوپَعت هَرداعتفادُ رهزار ههیگیهزد ( .)11،17در اثهز
افشایؼ درفذ گر هقذار کزتي ٍ ًغهثت  C/Nکهاّؼ ٍ
درفههذ ًیتههزٍصى کوپَعههت آهههادُؽههذُ پههظ اس  90رٍس
اًکَتاعیَى ،افشایؼ یافت .هایِسًهی هیکزٍتهی ًیهش عهثة
افشایؼ درفذ ًیتزٍصى ،کاّؼ درفذ کزتي ٍ ّوسٌهیي
کاّؼ ًغهثت  C/Nؽهذ .تیؾهتزیي کهاّؼ ًغهثت ،C/N
درفذ کزتي ٍ ّوسٌیي افشایؼ ًیتزٍصى در تیوارّا تذیي
تزتیة تَد :آهیشُ رارذ ٍ تاکتزی> آهیهشُ رهارذ> آهیهشُ
تاکتزی> تیوارّای تذٍى هایِسًی (خذٍل  ٍ 3ؽک .)2
یافتِّهای تهِدعهتآههذُ اس تزرعهی دگزگهًَیّهای
ًغثت کزتي تِ ًیتهزٍصى (ؽهک ً )2ؾهاى داد کهِ اؾوهال
هایِ سًی هیکزٍتی ّوزاُ تا کارتزد گر هایِ کاّؼ ًغثت
 C/Nگزدیذ .کوتزیي هقذار ًغثت  C/Nدر تیوهار آهیهشُ
رارذ ٍ تاکتزی ّوزاُ تا کهارتزد  10درفهذ گهر ()19/2
دیذُ ؽذُ کِ اخت

هؿٌیداری تا تیوار دارای رهارذ در

تیوار 10درفذ گر ( )23/53داؽت .تیؾتزیي هقهذار ایهي
ؽاخـ در تیوارّای ضاف اس گر یک درفذ ٍ تهذٍى
هایِسًی ( )107/3دیذُ ؽذ.
گر هیتَاًذ تاؾث کاّؼ  pHهَاد کوپَعت ؽًَذُ
ؽذُ ٍ اس تثذی آهًَیَم تِ آهًَیاک ٍ تقاؾذ آهًَیهاک
خلَگیزی کٌذّ .وسٌهیي کهارتزد گهر اضتوهاالً اس نزیه
افشایؼ سیتَدُ هیکزٍتی هٌدز تِ خذب تیؾهتز ًیتهزٍصى ٍ
2- Huang et al.
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خلَگیزی اس ّذر رفت آى ٍ افشایؼ درفهذ ًیتهزٍصى در

افههشایؼ هؿههذًی کههزدى آى ،هایهِ فههزاّن ًوههَدى ؽههزایط

ًوًَِّها ههیگهزدد ( .)16،36کهاّؼ تقهاؾذ ًیتهزٍصى ٍ

هٌاعة تزای فؿالیت ریش خاًذاراى ؽذ (.)11

جذٍل ( )1ترخی ٍيصگیّای ضیویايی پیت ًیطکر تْرُگیری ضذُ در آزهايص
Table (1) Some of the chemical properties of sugarcane pith used in the experiment
هقذار
ٍاضذ
ٍیضگی
Property

Unit
%

45.6

N

%

0.418

C/N

-

109.1

H

%

5.323

S

%

1.276

O

%

40.353

O/C

-

0.885

H/C

-

0.117

H/O

-

0.132

C

Amount

جذٍل ( )2هیاًگیي هرتعات تأثیر تیوارّا تر ٍيصگیّای اًذازُگیری ضذُ
Table (2) Mean square of treatments effect on measured parameters

منبع تغییرات
SOV

درجه آزادی
df

هیاًگیي هزتؿات
Mean square
()%
هدر رفت ماده آلی
Loos OM

C

N

H

G

2

***173.8

**48

**0.161

***1.727

S

O

**5.715

*152.753

*

**

**

0.497

*

301.674

C/N

O/C

**933

0.007ns

*

**

1156

1.313

H/C

H/O

*0.00012

*0.00538

*

**

*

0.00030

*

0.02998

B

3

***112.7

**635

**0.851

***16.870

*

**

*

*

**

**

G×B

6

2.246ns

1.120ns

**0.024

**0.027

0.004ns

3.438ns

**20.1

0.003ns

0.00001ns

0.00007ns

24

1.086

0.703

0.001

0.006

0.016

2.159

5.109

0.008

0.00001

0.00003

-

5.498

2.40

3.200

1.596

5.629

3.884

3.810

8.744

2.658

4.173

خطا
Error
ضریب
تغییرات
C.V.

 :Gعطَش گر ( )Levels Gypsum؛  :Bهایِسًی هیکزٍتی ()Microbial inoculation
 * ٍ ** ،*** ،nsتِ تزتیة غیز هؿٌیدار ٍ هؿٌیدار در عطص اضتوال 0/05 ٍ 0/01 ،0/001درفذ
ns,***, ** and * It is non-significant and statistically significant at the probability level of 0.001, 0.01
and 0.05%
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a

b
c

de

e

f

f

f

G G 1% G 5% G G 1% G 5% G G 1% G 5% G
10%
10%
10%
10%
قارچ تاکتری

تاکتری

قارچ

f

G 1% G 5%

تذٍى تلقیح

ّذر رفت هادُ آلی
ّذر رفت هادُ آلی
Loss of organic matter
loss of rganic mattere
)(%

c

d

c

30
25
20
15
10
5
0

Treatment

تیوار
 :Gعطَش گر ()Gypsum levels

ضکل ( )1هقايسِ هیاًگیي تاثیر تیوارّا تر ّذر رفت هادُ آلی ًوًَِّا
Figure (1) Mean comparison of the treatments effect on the loss of organic carbon of samples
هؿٌیدار (ً )P<0.05ویتاؽٌذ
هیاًگیيّای تا ضزٍ هؾتزک در ّز عتَى دارای اخت
)Means with the same letter are not significantly different (P<0.05

 :Gعطَش گر ()Gypsum levels
ضکل ( )2هقايسِ هیاًگیي تاثیر تیوارّا تر ً C/Nوًَِّا
Figure (1) Mean comparison of treatments effect on C/N of samples

هیاًگیيّای تا ضزٍ

هؾتزک در ّز عتَى دارای اخت

هؿٌیدار (ً )P<0.05ویتاؽٌذ

)Means with the same letter are not significantly (P<0.05

اس نز

دیگز هایِسًی هیکزٍتهی عهثة افهشایؼ سیتهَدُ

ؽهذى  CO2ضافه اس تدشیهِ ٍ ضفهع ًیتهزٍصى تهِ دلیه

هیکزٍتی ٍ در ًتیدهِ افهشایؼ تزؽهطات تهزٍى عهلَلی ٍ

کارتزد گر هایِ کاّؼ ًغثت  C/Nدر کوپَعت گزدیذ.

فؿالیت آىّا ؽذ کِ ایي اهز هایِ تاال رفتي عزؾت تدشیهِ

ّوسٌیي گَ ٍ ّوکاراى ( )13افشایؼ هقهذار ًیتهزٍصى در

سیغتی هَاد آلی ٍ کاّؼ دٍرُ کوپَعت ؽذى هیؽهَد

اثههز هایههِسًههی هیکزٍتههی را هؾههاّذُ کزدًههذ .یافتههِّههای

( .)33کاّؼ ًغثت ً C/Nؾاىدٌّذُ فزآیٌذ تدشیهِ ههادُ

هؾهاّذُؽهذُ در ایهي آسههایؼ تها تزرعهیّهای هْههزاى ٍ

آلی ٍ رعهیذگی کوپَعهت تهَدُ ٍ تها کهزتي ٍ ًیتهزٍصى

تیغَاط (ّ ٍ)26وسٌهیي سیٌهگ ٍ ّوکهاراىّ )39( 1هن-

کوپَعههت در ارتثههاا اعههت ٍ تههِؾٌههَاى پههاراهتز هْههن در

خَاًی داؽت.

کوپَعت در ًػز گزفتِ هیؽهَد ( .)18تیهاى ٍ ّوکهاراى
( )34گههشارػ کزدًههذ کههِ کههاّؼ کههزتي اس نزی ه آساد

1- Zeng et al.
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جذٍل ( )3هقايسِ هیاًگیي تاثیر تیوارّا تر درصذ کرتي ٍ ًیترٍشى ًوًَِّا
Table (3) Mean comparison of the treatments effect on carbon and nitrogen ratio of samples
عطَش گر (درفذ ٍسًی)
هیاًگیي
)Levels Gypsum (% Wt
تیوار هیکزٍتی

1

Microbial treatment

10

5

کزتي ()%
)Carbon (%

تذٍى تلقیص هیکزٍتی

44.845a

کٌغزعیَم تاکتزی

43.837a

کٌغزعیَم رارذ

30.760d

کٌغزعیَم رارذ ٍ تاکتزی

29.025e

هیاًگیي

37.116

تذٍى تلقیص هیکزٍتی

0.418i

44.22a

42.183b

43.749

41.320b

39.028c

41.395

30.415de

27.040f

29.405

27.525f

24.556g

27.035

20.862

26.001

ًیتزٍصى ()%
)Nitrogen (%
gh

کٌغزعیَم تاکتزی

0.479

کٌغزعیَم رارذ

0.816e

کٌغزعیَم رارذ ٍ تاکتزی

0.884d

هیاًگیي

0.650

0.471gh

0.445hi

0.445

0.502g

0.587f

0.523

0.947c

1.162b

0.975

0.975c

1.281a

1.047

0.717

0.862

تذٍى تلقیص هیکزٍتیControl :؛ کٌغزعیَم تاکتزیBacterial consortium :؛ کٌغزعیَم رارذFungus consortium :؛ کٌغزعیَم رارذ ٍ
تاکتزیFungus and bacterial consortium :؛ هیاًگیيAverage :
هیاًگیيّای تا ضزٍ

هؾتزک در ّز عتَى دارای اخت

هؿٌیدار (ً )P<0.05ویتاؽٌذ

)Means with the same letter are not significantly different P<0.05

اثر تیوارّا تر هقذار ّیذرٍشى

گزدیههذ .ایههي کههاّؼ در تیوههارّههای هتٌههاغز ًغههثت تههِ ؽههاّذ

یافتِّای تدشیِ ٍاریاًظ (خذٍل ً )2ؾهاى داد کهِ اثهزات

آسهایؼ خهَد در عهطص  ٍ 5یهک درفهذ گهر کهارتزدی تهِ

افلی تیوارّا ٍ اثز هتقات کارتزد گر ٍ هایِسًهی هیکزٍتهی تهز

تزتیة  19/51 ٍ 21/42درفذ تَدّ .وهاىگًَهِ کهِ خهذٍل 4

هقذار ّیذرٍصى ًوًَِّا هؿٌیدار ( )P<0.05تَد.

ًؾاى هیدّذ کاّؼ ّیذرٍصى ضاف اس هایِسًهی کٌغزعهیَم

تزرعی تأثیز کارتزد تَأم تیوارّای ؽیویایی× هیکزٍتی تهز

رههارذ تغههیار فزاتههز اس کههاّؼ ّیههذرٍصى در اثههز هایههِکههَتی

کاّؼ ّیذرٍصى ًوًَهِّها تزتهزی تیوهارّهای کهارتزد گهر ٍ

تاکتزیایی در ّز یک اس عطَش گر کارتزدی تَد ،کِ اضتوهاالً

هایِسًهی هیکزٍتهی را ًؾهاى داد (خهذٍل  .)4تیؾهتزیي کهاّؼ

تِ دلی عْن تاالی رارذّا در فزآیٌذ تدشیِ تزکیثهات لیگٌیٌهی

غلػت ّیذرٍصى در اثز کارتزد تَأم  10درفذ گر ٍ هایِسًهی

تاؽذ کِ هایِ کاّؼ تیؾتز غلػت ّیذرٍصى ًغثت تِ هایهِسًهی

تا آهیشُ رارذ ٍ تاکتزی ضاف ؽذ .کارتزد تَأم آهیشُ رهارذ ٍ

تا تاکتزیّا اعت.

تاکتزی ّوزاُ تا  10درفذ گر در هقایغِ تا تیوار تهذٍى هایهِ-

دلی کاّؼ هیشاى ّیهذرٍصى ًوًَهِّها ،تدشیهِ تزکیثهات

سًی هیکزٍتی هایِ  29/91درفهذ کهاّؼ ّیهذرٍصى ًوًَهِّها

آلفاتیک ٍ تؾکی گزٍُّای آرٍهاتیک اعت .ایي یافتهِّها تها
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تزرعیّای َّاًگ ٍ ّوکاراى ( ٍ )20اهیهز ٍ ّوکهاراى (ٍ )5

ّوکاراى ( )19گشارػ دادًذ کِ افشایؼ اکغیضى ًؾهاىدٌّهذُ

ّاًگ ٍ ّوکاراى (ّ )19نخَاًی داؽت.

افهههشایؼ گهههزٍُّهههای دارای اکغهههیضى ؽهههاه گهههزٍُّهههای

اثر تیوارّا تر هقذار گَگرد

کزتَکغههیلیک ( ٍ )C-Oگههزٍُّههای فٌههَلی ( )OHاعههت.
2

یافتِّای تدشیِ ٍاریاًظ (خذٍل ً )2ؾهاى داد کهِ اثهزات

ّوسٌیي اهیز ٍ ّوکاراى ( )5اضتوال افشایؼ اکغیضى در سهاى

افلی کارتزد گر ٍ هایِسًی هیکزٍتی تز هقذار گَگزد ًوًَهِ-

فزآیٌذ تدشیِ پلهیعهاکاریذّهای غٌهی اس اکغهیضى را گهشارػ

ّا هؿٌیدار ( )P<0.05تَد .هایِسًی هیکزٍتی ّوزاُ تها کهارتزد

کزدًذّ .اًگ ٍ ّوکاراى ( )20در تزرعی تأثیز گهر ٍ خاهؿهِ

گههر هایههِ افههشایؼ هقههذار گههَگزد ًوًَههِّهها پههظ اس  90رٍس

هیکزٍتی تز هقذار هادُ آلی هطلَل در سهاى کوپَعت افهشایؼ

اًکَتاعیَى گزدیهذ (خهذٍل .)5تیؾهتزیي کهاّؼ گهَگزد در

هقذار اکغیضى را گشارػ دادًذ.

ًوًَِّای  10درفذ گهر دیهذُ ؽهذ .تهِ اسای افهشایؼ عهطص

اثر تیوارّا تر ًسثت O/C

کارتزد گر هقذار گَگزد ًوًَِّا ضذٍداً  14درفهذ افهشایؼ

یافتِّای تدشیِ ٍاریاًظ (خذٍل ً )2ؾاى داد کِ اثزات

یافههتّ.وسٌیي آهیههشُ رههارذ ٍ تههاکتزی تههِ تزتیههة ًغههثت تههِ

افلی هایِسًی هیکزٍتی تز ًغثت ً O/Cوًَِّا هؿٌیدار

کٌغزعیَم رارذ ٍ تاکتزی تِتٌْایی ٍ ًوًَِّای تذٍى هایِسًهی

( )P<0.05تَد .تزرعی ؽک ( )3افشایؼ عطص گر در کلیِ

هیکزٍتی هایِ افشایؼ  22/54 ٍ 19 ،2/04درفذ در اًذٍختهِ-

عطَش هیکزٍتی هایِ افشایؼ ًغثت ً O/Cوًَِ گزدیذً .غثت

ی گههَگزد گزدیههذ .فثههزیعههاًتش ٍ ّوکههاراى ( )11در سهههاى

 O/Cتِ گًَِ هؿٌیداری تطت تأثیز تیوارّای هیکزٍتی اعت

کوپَعت کزدى کهَد داههی افهشایؼ غلػهت گهَگزد در اثهز

ٍ تیوار آهیشُ رارذ ٍ تاکتزی تا تزتزی هؿٌیدار ًغثت تِ

کههارتزد گههر در اًتْههای فزایٌههذ کوپَعههت را گههشارػ دادًههذ.

آهیشُّای ّز یک اس رارذ ٍ تاکتزی تِتٌْایی ٍ تیوار ؽاّذ

فؿالیت ریش خاًذاراى در فزآیٌذ تَلیذ کوپَعت هیتَاًهذ هایهِ

آسهایؼ تِ تزتیة هایِ  113 ٍ 90 ،12درفذ افشایؼ گزدیذ.

اکغیذاعیَى هَاد آلهی ،آساد ؽهذى ؾٌافهز ٍ افهشایؼ غلػهت

کلیِ تیوارّای دارای رهارذ در هقایغهِ تها دیگهز تیوهارّها

پتاعین در کوپَعهت تَلیهذی ؽهَد .کهِ یافتهِّهای پزتهاکي ٍ

 O/Cرا تِ گًَِ هؿٌیداری افشایؼ دادًذ؛ کِ ضاکی اس تزتهزی

هاًیٍاهي ( ،)31آل-تزاکا ٍ ّوکاراىً )1( 1یش ایهي ٍارؿیهت را

ایي ریشخاًذاراى در تدشیِ هَاد آلهی اعهت .تیوهار  10درفهذ

تأییذ هیکٌٌذ.

گر ٍ آهیهشُ تهَأم رهارذ ٍ تهاکتزی تیؾهتزیي  O/Cرا تهِ خهَد

اثر تیوارّا تر هقذار اکسیصى

اختقاؿ داد ٍ ًغثت  O/Cدر ایي تیوار در هقایغِ تها تیوهار 5

یافتِّای تدشیِ ٍاریاًظ (خذٍل ً )2ؾهاى داد کهِ اثهزات

ٍ یک درفذ گر در تیوهارّهای هتٌهاغز اخهت

هؿٌهیداری

افلی کارتزد گر ٍ هایِسًی هیکزٍتی تز هقذار اکغیضى ًوًَِ-

هؾاّذُ ًگزدیذ .ؾلت افشایؼ ٍ یا کاّؼ  O/Cدر اثز کهارتزد

ّا هؿٌیدار ( )P<0.05تَد .خذٍل  6تأثیز ّهنافشایهی هؿٌهیدار

تیوارّا ،اضتواالً تِ دلی تأثیز ایي تیوارّا تهز غلػهت اکغهیضى ٍ

تیوارّای ؽیویایی ٍ هیکزٍتی تز غلػت اکغیضى در ًوًَِّها را

یا غلػت کزتي در ًوًَِّای ضافه اس ّوهاى تیوهارّها تاؽهذ.

ًؾاى داد تًِطَیکِ افهشایؼ کهارتزد گهر در عهطَش هتٌهاغز

ززاکِ تیوارّایی کِ هایِ کهاّؼ درفهذ کهزتي در ًوًَهِّها

هایِکَتی تاکتزیایی هایِ افهشایؼ هقهذار اکغهیضى در ًوًَهِّها

ؽذُاًذ غلػت اکغیضى را در ایي ًوًَِّا افهشایؼ دادُاًهذ کهِ

گزدیذ .تیؾتزیي غلػت اکغیضى تها اخهت ا عهطص تهاالتز گهر

هایِ افشایؼ ًغثت  O/Cگزدیذُ اعت .تاال تَدى هقهذار ًغهثت

کارتزدی ٍ هایِکَتی تهَأم رهارذ ٍ تهاکتزی ضافه ؽهذ کهِ

اکغیضى تهِ کهزتي ضهاکی اس کهاّؼ هیهشاى کهزتي ٍ افهشایؼ

اسلطاظ آهاری تا غلػهت اکغهیضى ضافه اس تیوهار 10درفهذ

اکغیضى در تیوارّا هیتَاًذ تاؽذ .ایي افشایؼ هیتَاًذ تِ دلیه

گر ٍ هایِکَتی رهارذ تفهاٍت هؿٌهیداری ًذاؽهتّ .اًهگ ٍ

تدشیِ فؿال تزکیثات آلیفاتیک ٍ عاختار پپتیذی تاؽهذ؛ کهِ تها

1- Al-Barakah et al.

2- Amir et al.
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پیذایؼ عهاسُّهای اکغهیذُ ّهَهیکی در فزآیٌهذ غٌهیعهاسی

اکغیضى تِ کزتي ضاف اس کارتزد تیوارّهای یادؽهذُ افهشایؼ

تاؾث افشایؼ ایي ًغثت هیگهزدد ( .)3ؾلیخهاًی ٍ ّوتهی ()2

یافتّ .وسٌیي ایي یافتِّا تا تزرعیّهای اهیهز ٍ ّوکهاراى ()4

نی پضٍّؼ تأثیز غٌیعهاسی ٍرههیکوپَعهت تها تیوهارّهای

ّوخههَاًی داؽهههت .آىّههها ًیههش افهههشایؼ  O/Cرا در اًتْهههای

کَدی ٍ تاکتزیهایی تهز َّهَعهی ؽهذى ٍ ٍیضگهیّهای اعهیذ

کوپَعت ؽذى گشارػ دادًذ.

َّهیک ،گشارػ کزدًذ کِ در فزآیٌذ کوپَعت ؽذى ًغهثت
جذٍل ( )4هقايسِ هیاًگیي تاثیر تیوارّا تر درصذ ّیذرٍشى ًوًَِّا
Table (4) Mean comparison of the treatments effect on hydrogen ratio of samples
هیاًگیي
عطَش گر (درفذ ٍسًی)
)Gypsum levels (% Wt

تیوار هیکزٍتی

1

Average
10

5

Microbial treatment

ّیذرٍصى()%
)Hydrogen (%

تذٍى تلقیص هیکزٍتی

6.61a

کٌغزعیَم تاکتزی

6.37b

Control

6.10c

6.44b

5.44e

5.96d

6.38
5.92

Bacterial consortium

کٌغزعیَم رارذ

4.32f

کٌغزعیَم رارذ ٍ تاکتزی

4.00h

3.62i

4.14g

4.03

Fungus consortium
3.15j

3.69i

3.62

Fungus and bacterial consortium

هیاًگیي

5.32

Average
هیاًگیيّای تا ضزٍ

5.06

هؾتزک در ّز عتَى دارای اخت

4.58
هؿٌیدار (ً )P<0.05ویتاؽٌذ

)Means with by the same letter are not significantly differentns (P<0.05

جذٍل ( )5هقايسِ هیاًگیي تاثیر تیوارّا تر درصذ گَگرد ًوًَِّا
Table (5) Mean comparison of the treatments effect on sulfur ratio of samples
هیاًگیي
عطَش گر (درفذ ٍسًی)
تیوار هیکزٍتی
Microbial treatment

1

)Gypsum levels (% Wt
5
گَگزد()%

Average
10

)Sulfur (%
تذٍى تلقیص هیکزٍتی
Control
کٌغزعیَم تاکتزی
Bacterial consortium
کٌغزعیَم رارذ
Fungus consortium
کٌغزعیَم رارذ ٍ تاکتزی
Fungus and bacterial
consortium
هیاًگیي
Average
هیاًگیيّای تا ضزٍ

1.43f

1.96de

2.75b

2.04

1.47f

2.05d

2.80b

2.10

1.81e

2.35c

3.20a

2.45

1.81e

2.43c

3.26a

2.50

1.63

2.20

3.00

هؾتزک در ّز عتَى دارای اخت

هؿٌیدار (ً )P<0.05ویتاؽٌذ

Means with the same letter are not significantly different (P<0.05).
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جذٍل ( )6هقايسِ هیاًگیي تاثیر تیوارّا تر درصذ اکسیصى ًوًَِّا
Table (6) Mean comparison of the treatments effect on oxygen ratio of samples
هیاًگیي
عطَش گر (درفذ ٍسًی)
تیوار هیکزٍتی

1

)Gypsum levels (% Wt
5

Microbial treatment

Average
10

اکغیضى ()%
)Oxygen (%

تذٍى تلقیص هیکزٍتی
Control

کٌغزعیَم تاکتزی

30.427d

30.608d

35.029c

32.02

d

32.038

d

32.138

c

36.889

33.69

b

39.748

b

40.483

a

47.135

Bacterial consortium

کٌغزعیَم رارذ

42.46

Fungus consortium

کٌغزعیَم رارذ ٍ تاکتزی

40.172b

40.55b

48.718a

43.15

Fungus and bacterial consortium

هیاًگیي

35.60

35.94

41.94

Average
هیاًگیيّای تا ضزٍ

هؾتزک در ّز عتَى دارای اخت

هؿٌیدار (ً )P<0.05ویتاؽٌذ

)Means with by the same letter are not significantly different (P<0.05

اثر تیوارّا تر ًسثت H/C

ًغثت  H/Cتیاًگز افشایؼ تزکیثات آرٍهاتیک ٍ کهاّؼ

ًغثت  H/Cتزای تیاى درخِ هقذار آرٍهاتیهک تهَدى

تزکیثات آلفاتیک اعت( .)5،3یافتِ ّای ایهي پهضٍّؼ تها

تزکیثات ٍ رعیذگی هَرد تْزُگیزی رزار هیگیزد (.)32

تزرعیّای ؾلیخاًی ٍ ّوتی ( )2در یک راعتا تَد.

یافتِّای تدشیِ ٍاریاًظ (خذٍل ً )2ؾاى داد کهِ اثهزات

اثر تیوارّا تر ًسثت H/O

افلی کارتزد گهر ٍ هایهِسًهی هیکزٍتهی تهز ًغهثت H/C

یافتِّای تدشیِ ٍاریاًظ (خذٍل ً )2ؾاى داد کهِ اثهزات

ًوًَههِّهها هؿٌههیدار ( )P<0.05تههَد .تزرعههی تیوههارّههای

افلی کارتزد گر ٍ هایهِ سًهی هیکزٍتهی تهز ًغهثت H/O

ؽیویایی تز ًغثت ( H/Cؽهک  )4رًٍهذ کاّؾهی ًغهثت

ًوًَِّا هؿٌیدار ( )P<0.05تَد .تزرعی ؽک ( )5کاّؼ

 H/Cدر اثز کارتزد گر در فزآیٌذ کوپَعهت در  90رٍس

 H/Oدر اثز افشایؼ عطص گر کارتزدی هتؿاه تا ّزیک

اًکَتاعههیَى را ًؾههاى داد .کوتههزیي هقههذار  H/Cضاف ه

اس تیوارّای سیغتی هتٌاغز تَد .تًِطَیکهِ  H/Oضافه

هؿٌهیداری تها

اس کارتزد  10درفذ گر در هقایغِ تها کهارتزد  ٍ 5یهک

تیواردّی  10درفذ گر تَد کِ اخهت

یک درفذ داؽت .تأثیز تیوهارّهای هیکزٍتهی تهز ًغهثت

درفذ گر هٌدهز تهِ  25/6 ٍ 21درفهذ کهاّؼ در ایهي

 H/Cدر کوپَعهههههت پهههههظ اس یهههههک دٍرُ  90رٍسُ

هقذار گزدیذ .تیوارّای دارای رارذ در ّز یک اس عهطص

اًکَتاعیَى ًؾاى داد تأثیز آهیشُ رارذ ٍ تاکتزی ًغثت تهِ

گر کارتزی در هقایغِ تا هایِکَتی تا تهاکتزی تهِتٌْهایی

هؿٌیداری ًذاؽت ٍ ّز دٍ

تههأثیز زؾههنگیههزی در کههاّؼ  H/Oداؽههتٌذ .تیوههارّههای

عطص ًغثت تِ آهیشُ تاکتزی ٍ ؽاّذ آسههایؼ تهِ گًَهِ

هیکزٍتهی در ّهز یهک اس عهطَش گهر هتٌهاغز ًغهثت تهِ

هؿٌیدار هایِ کاّؼ  H/Cؽذًذ .کوتزیي ًغهة  H/Cدر

تیوارّای ؽاّذ آسهایؼ تاؾهث کهاّؼ هؿٌهیدار ًغهثت

کوپَعت ضاف اس تؿاه گر  10درفذ تا آهیشُ رارذ ٍ

 H/Oگزدیذًذ .هایِکَتی ّنسهاى آهیشُ رارذ ٍ تهاکتزی

هؿٌیدار تا تؿاهه تیوهار هتٌهاغز

در هقایغِ تا آهیشُ رارذ ٍ تاکتزی تِتٌْایی ٍ تیوار ؽاّذ

هیکزٍتی در عطص  5درفذ گر هؾاّذُ ًگزدیذ .کاّؼ

آسهههایؼ تههِ تزتیههة هایههِ  57/3 ٍ 51/8 ،11/04درفههذ

آهیشُ رارذ تِ تٌْایی اخت

تاکتزی تَد؛ کِ اخت
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کاّؼ ًغثت  H/Oگزدیذ .پیت هایِسًی ؽهذُ تها آهیهشُ

پضٍّؼ تارج ٍ ّوکاراى ٍ )7( ،ایٌثار ٍ ّوکهاراى)21( ،

رارذ ٍ تاکتزی در تؿاه تا گر  10درفذ تِ گًَِ هؿٌی-

در یههک راعههتا تههَدً .غههثت اتو هی اغلههة تههزای تزرعههی

داری هایِ کاّؼ ً H/Oغثت تِ عهایز تیوهارّها گزدیهذ.

دگزگًَی ّای عاختار هَاد َّهیکی ٍ تزکیثات آى هَرد

پظ اسآى ،کوتزیي ًغهثت  H/Oدر کوپَعهت ضافه اس

تْزُگیزی رزار هیگیزد (.)10

تؿاه آهیشُ رهارذ ٍ گهر  10درفهذ تهَد .ایهي ًتهایح تها

a

a

1.6

ab
b

ab

b

1.4
1.2
1.0

c

c

c

0.6

O/C

c

c

c

0.8
0.4
0.2
0.0

G G 1% G 5% G G 1% G 5% G G 1% G 5% G
10%
10%
10%
10%
قارچ تاکتری

تاکتری

قارچ

G 1% G 5%

تذٍى تلقیح

Treatment

تیوار
 :Gعطَش گر ()Gypsum levels

ضکل ( )3هقايسِ هیاًگیي تاثیر تیوارّا تر ًسثت ً O/Cوًَِّا
Figure (3) Means comparison of the treatments effect on O/C ratio of samples
هیاًگیيّای تا حرٍف هطترک در ّر ستَى دارای اختالف هعٌیدار (ً )P<0.05ویتاضٌذ
)Means with the same letter are not significantly different (P<0.05

abc

ab

0.145

bcde abcd

cde
def

ab

ab

a

0.15

0.14

de
ef

0.135

0.125
0.12
0.115
G G 1% G 5% G G 1% G 5% G G 1% G 5% G
10%
10%
10%
10%
قارچ تاکتری

قارچ

تاکتری

G 1% G 5%

تذٍى تلقیح

Treatment

تیوار
 :Gعطَش گر ()Gypsum levels

ضکل ( )4هقايسِ هیاًگیي تاثیر تیوارّا تر ًسثت ً H/Cوًَِّا
Figure (4) Mean comparison of the treatments effect on H/C ratio of samples
هیاًگیيّای تا حرٍف هطترک در ّر ستَى دارای اختالف هعٌیدار (ً )P<0.05ویتاضٌذ
)Means with the same letter are not significantly different (P<0.05

H/C

f

0.13
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0/ 25
a

b
c

a
0/ 2

d

e
gf

g

f

0/ 1

h

0/ 05
0
G 1% G 5% G 10% G 1% G 5% G 10% G 1% G 5% G 10% G 1% G 5%

قارچ تاکتری

قارچ

تاکتری
Treatment

تذٍى تلقیح

تیوار
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Figure (5) Mean comparison of treatments effect on H/O ratio of samples
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ًتیجِگیری
یافتِّای ایي پضٍّؼ ًؾاى داد کِ هایِسًی ریش خاًذاراى
ٍ تْزُگیزی گر هایِ پَعهیذگی ٍ رعهیذگی کوپَعهت
ؽذُ اعتّ .وسٌهیي عهثة کَتهاُؽهذى سههاى رعهیذگی
کوپَعت پیت ًیؾکز گزدیذ .تْتزیي تیوهار کهارتزد گهر
 10درفذ تِ ّوزاُ هایِسًی تا آهیشُ رارذ ٍ تاکتزی تهَد؛
تًِطَیکِ عثة افهشایؼ ّهذررفت ههادُ آلهی ،افهشایؼ
ًیتزٍصى ٍ کهاّؼ هقهذار کهزتي ٍ ًغهثت ً C/Nوًَهِّها
گزدیذّ .وسٌیي هایِ افشایؼ غلػت گهَگزد ،اکغهیضى ٍ
کههاّؼ ّیههذرٍصى ًوًَههِّهها ًغههثت تههِ عههایز ًوًَههِّههای
هَردهطالؿِ گزدیهذ .کوتهزیي هقهذار ًغهثتّهای ٍ H/O
ّ ٍ H/Cوسٌیي تیؾتزیي هقذار  O/Cدر تیواردّهی گهر
 10درفههذ ٍ هایههِسًههی تهها آهیههشُ رههارذ ٍ ت هاکتزی تههَد.
ّوسٌیي تا تَخِ تِ ایيکِ ًغثتّای اتوی تیاًگز عهاختار
ٍ ٍضؿیت هَاد َّهیکی اعهت ههیتهَاى تها تزرعهی ایهي
ًغثتّا رًٍذ پَعیذگی ٍ رعیذگی کوپَعت را تزرعی
کزد.
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