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های مختلف تغذیه واش غنی شده همراه با روشر و ورمیثؤمهای تأثیر میكروارگانیسم

  بر عملكرد روغن آفتابگردان  گیاهی 
 

The Impact of Effective Microorganisms and Enriched Vermiwash with Different 

Methods of Plant Nutrition on the Oil Yield in Sunflower  
  

  2محمدرضا داوری و *1میرزاخانیمحمد 

  

 03/03/95تاریخ پذیرش:      15/12/94تاریخ دریافت: 
 

 چكیده

منظور بررسی كاربرد تواند باعث افزایش كمیت و كیفیت محصوالت زراعی گردد. بههای تغذیه تلفیقی گیاهان میاستفاده از روش

های كامل صورت فاكتوریل در قالب طرح پایه بلوكآزمایشی به 1392ال های مؤثر بر عملكرد روغن آفتابگردان در سمیكروارگانیسم

: 2N)شاهد(، كیلوگرم كود اوره  300مصرف: 1Nهای مختلف تغذیه در چهار سطح: تصادفی با سه تكرار انجام شد. تیمارها شامل روش

 4N :150بیا باالرونده جهت تثبیت نیتروژن، تن كود دامی + كاشت لو 3N :15 تن كود دامی در هكتار، 15كیلوگرم كود اوره +  150

مصرف : 1B: های رشد گیاهی در چهار سطحپاشی محرككیلوگرم كود اوره + كاشت لوبیا باالرونده جهت تثبیت نیتروژن و محلول

درچین بود. نتایج های مؤثر+ محلول حاوی تخم بلاستفاده از میكروارگانیسم: 4Bبیوفرمنت و : 3Bشده، واش غنیورمی: 2B، واشورمی

داری در برخی صفات مانند تعداد برگ سبز در گیاه، كل بیوماس های زیستی تغییر معنیپاشی محركنشان داد كه تیمار محلول

ها مشخص آیی مصرف نیتروژن ایجاد كرد. با مقایسه میانگینخشك، شاخص برداشت طبق، عملكرد روغن دانه، وزن هكتولیتر و كار

درصد  50ترین و تیمار )درصد بیش 22/11درصد تغذیه با گیاه لگوم( با میانگین  50درصد تغذیه با كود دامی +  50) گردید كه تیمار

ترین مقدار كارآیی مصرف نیتروژن را داشتند. درصد كم 02/11درصد تغذیه با كود دامی( با میانگین  50تغذیه با كود شیمیایی اوره + 

درصد مربوط به تیمار  41/15ترین كارآیی مصرف نیتروژن با میانگین های زیستی هم بیشركچنین در بین سطوح تیمار محهم

درصد مربوط به تیمار  59/12ترین آن با میانگین های مؤثر + محلول حاوی تخم بلدرچین( و كمپاشی میكروارگانیسم)محلول

 شده بود. واش غنیپاشی ورمیمحلول

 

 های زیستیمحرك ،كود دامی، یی مصرف نیتروژنآكار، هتغذیهای روش های كلیدی:واژه
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  مقدمه

 باشدمی جهان در روغنی هایدانه ترینمهم از یكی آفتابگردان

 فقدان و غذایی ارزش بودن باال روغن، عملكرد باالی دلیلبه كه

ی نشان افزایشروند  آن زیركشت سطح ای،عوامل ضدتغذیه

 اسیدهای میزان بودن باال(. 2002 ،نو همكارا 1كازی) دهدمی

 چرب اسیدهای از كه اولئیك و لینولئیك غیراشباع چرب

 روغن چرب اسیدهای كل از درصد  90د حدو و بوده ضروری

 ایتغذیه ارزش افزایش باعث دهند،می تشكیل را آفتابگردان

 نمو و رشد (.2008 ،2اگویزبامو ایزكوئیردو ) است شده آن روغن

 كافی میزان تأمین به وابسته ،گیاهان در یشیزا رویشی و

 گیاهان در كافی نیتروژن فقدان ،مثال عنوانبه باشد.نیتروژن می

پیامد  كه شود می برگ سطح اندازه و برگ تولید باعث كاهش

 باشدفتوسنتز می جهت نور كننده دریافت سطح كاهش آن

 یاییكودهای شیم شكل به معموالً ،نیتروژن(. 2002 ،3الولور)

 زیاد از طریق مصرف نیتروژن شود. تأمینمی مصرف و تهیه

 و سطحی هایآب اصلی آلودگی از دالیل یكی شیمیایی كودهای

شمار به آبزیان و دام انسان، نهایت مسمومیت در و زیرزمینی

 افزایش محیطی، زیست منفی بر پیامدهایعالوه رود كهمی

 ،و همكاران 4چاندراسكار) تولید را نیز به همراه دارد هایهزینه

 طبق، در دانه تعداد دانه، عملكرد نیتروژن، افزایش با (.2005

 و برداشت شاخص هزاردانه، وزن پروتئین، درصد گیاه، ارتفاع

 پیدا كرد افزایش پوكی درصد یافت اما كاهش روغن عملكرد

 كودهای اثرات بررسی طی(. 1335 ،)مشرفی و همكاران

 كه ، گزارش شدآفتابگردان عملكرد و رشد بر ینیتروژن شیمیایی

 یابدمی افزایش طبق در دانه تعداد كود، سطوح افزایش با

در مطالعه دیگری در آفتابگردان كه مقادیر  .(1331 ،زاده)حسن

كیلوگرم نیتروژن مورداستفاده قرار گرفت،  34و  12، 101

و  5هالورسون)افزایش نیتروژن موجب افزایش عملكرد دانه شد 

در یك آزمایش كه سطوح مختلف كود  (.1999 ،مكارانه

افزایش كاربرد كیلوگرم در هكتار اعمال شد،  225نیتروژن تا 

با افزایش های نیتروژن شد و نیتروژن موجب رفع محدویت

نتیجه و درتعداد دانه باعث شد بازده فتوستنزی و تولیدی گیاه 

  (. 0220 ،و همكاران 1كوستا) افزایش یابدعملكرد دانه 

 دامی كود از استفاده آلی كودهای كاربرد موارد از دیگر یكی    

 و شیمیایی فیزیكی، شرایط بهبود سبب آلی مواد. باشدمی

 توانندمی معدنی مواددر نتیجه  و شودمی خاك بیولوژیك

                                                           
1. Kazi 

2. Izquierdo and Aguirrezabal Kazi 

3. Lawlor  

4. Chandrasekar 

5. Halvorson  

6. Costa  

 و شوند تبادل قابل خاك در و درآمده آب در حل قابل صورتبه

 آزاد آرامی به كه باشندجامد  یآل مواد صورتهاز آن ب بخشی یا

 و فرسایش درنتیجه و گیرند قرار گیاه اختیار در و شده

 ،و همكاران 2مانا) یابدمی كاهش شدتبه هاآن شستشوی

 بر شیمیایی و آلی كودهای تأثیركه  ایمطالعه در (.2007

 آفتابگردان كیفی خصوصیات و اجزای عملكرد عملكرد،

دانه  عملكرد كه داد نشان یجنتا .گرفت قرار موردبررسی

 كود از تلفیقی تیمار تأثیر تحت داریمعنی طوربه آفتابگردان

 یافته افزایش شیمیایی نیتروژن كود با همراه مرغی كود و دامی

 غذایی مواد به بیشتر دسترسی دلیلبه تواندمی نتیجه این است،

 باشد گیاه رشد حساس مراحل طی موردنیاز در زمان در

 كه داد نشان هابررسی (.2004 ،3اسواراجاالكشمی وجا شیاال)

 پایدار تولید تنهایی برای به دامی یا و شیمیایی كودهای

 تلفیقیكاربرد  رواین از و شوند واقع مفید توانندنمی كشاورزی

تواند می آلی، و شیمیایی از كودهای استفاده با غذایی عناصر

و  خاك حاصلخیزی ظو حف جبران كرده را غذایی مواد كمبود

 (. 1999 ،9محمد) شته باشددا همراهبه را پایدار محصول تولید

 كمی هایشاخص بهبود براساس تواندمی خاك كیفیت بهبود    

 استفاده دلیل همین ارزیابی شود. به آن زیستی جامعه كیفی و

 حفظ برای مدیریتی هایشیوه مؤثرترین از بیولوژیك كودهای از

كوكالیس ) گرددمی محسوب مطلوب سطح در كیفیت خاك
 حاوی زیستی كودهای از استفاده(. 2006 ،و همكاران 10بورل

 هایكنندهتثبیت از كه و ازتوباكتر آزوسپریلوم هایباكتری

 یندهآافز هایریزوباكتری و بوده مولكولی ،11نیتروژن اختیاری

 موجب فراهم شیمیایی كودهای جایبه شوند،می رشد نامیده

شود. می رشد آن و افزایش موردنیازگیاه غذایی مواد كردن

 كاهش در های زیستی،كنندهتحریك عنوانبه هاآن ،عالوهبه

 استقرار و ایجاد مقاومت سیستمیك و گیاه در اتیلن سطوح

 كمك هم زیست محیط سالمتی به حفظ و دارند نقش گیاهچه

در (. 4200 ،و همكاران 13دی؛ 2005 ،و همكاران 12یو) كنندمی

مانند  هاییمیكروارگانیسم ،14ثرؤم هایمیكروارگانیسم تركیب

 Rhodopseudomonas plastris, Rhodobacter) هایباكتری

sphacrode) ،الكتوباسیل (Lactobacillus plantrum L.) و 

(Streptococcus lactis)،  مخمرها(Saccharomyses spp.) و 

 سالمتی دارد كه جودو( .Streptomyses spp) هااكتینومیست

                                                           
7. Manna 

8. Shyalaja and Swarajyalakshmi 

9. Mohammad 

10. Kokalis-Burelle 

11. Plant Growth Promoting Rhizobacteria  

12. Wu 

13. Dey 

14. Effective Microorganisms 
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 تركیبات فتوسنتز، تولید افزایش با را عملكرد میزان و محصول

 مواد تجزیه تسریع در ها،آنزیم و هاهورمون مانند زیستی فعال

 دهندتوسعه می خاكزی، هایبیماری كنترل و فتوسنتزی

 اثر بررسی سایر محققان نیز ضمن (.2000 ،1هیگا)

 گزارش حیوانی و آلی كود ارآییك رب ثرؤم هایمیكروارگانیسم

 استفاده تیمار در ثرؤم هایمیكروارگانیسم از استفاده كه كردند

 پتاسیم و و فسفر نیتروژن، میزان افزایش باعث كود دامی، از

 را نیز دانه عملكرد متعاقباً و شده هوایی اندام خشك ماده وزن

تنها  نه ثرؤم هایمیكروارگانیسم از استفاده ولی دهد،می افزایش

مورد  در بلكه نداشت، مثبت تأثیر شیمیایی كودهای كارآیی بر

     (.20100 ،2باجوا وجاوید ) بود منفی آن ثیرتأ صفات برخی

ثر موجود ؤهای مها و قارچها با استفاده از باكتریبیوفرمنت    

آید. دست میههای بكر كوهستانی و جنگلی بدر خاك

پاشی روی گیاهان طریق محلول توان ازها را میبیوفرمنت

های گیاهان مورداستفاده قرار داد، زیرا بالفاصله از طریق برگ

ها باعث اسقرار جذب گیاه خواهند شد. استفاده از بیوفرمنت

شوند و باعث ها میهای میكروبی در اكوسیستممجدد جمعیت

ها به گیاهان از طریق افزایش كاهش ورود آفات و بیماری

ها از طریق چنین بیوفرمنتشوند. همان میتحمل گیاه

های گیاهی اجازه رشد جلوگیری و حذف بیمارها، به پاتوژن

 حاضر پژوهش (.2010 ،3ماریو و كالما) دهندروی گیاهان را نمی

چنین سایر ثر و همؤهای ممیكروارگانیسماثر ی بررس منظوربه

یی آرهای زراعی و كاویژگیبر های زیستی رشد گیاهی محرك

 .ن انجام شدآفتابگردادر گیاه مصرف نیتروژن 

 

 هامواد و روش

 -در مزرعه آموزشی 1392سال زراعی  دراین آزمایش 

اجرا ، خاك زراعی شنی لومی تحقیقاتی دانشگاه پیام نور اراك با

داشتن گردید. از خصوصیات آب و هوایی این منطقه، 

آزمایش  .ستاهای سرد زمستان های نسبتاً مالیم وتابستان

های كامل تصادفی بلوكطرح پایه در قالب فاكتوریل صورت هب

های مختلف تغذیه در چهار تیمار روشتكرار انجام شد.  سهبا 

= 2Nكیلوگرم كود اوره )شاهد(،  300= مصرف 1Nسطح شامل: 

تن كود دامی در هكتار(،  15كیلوگرم كود اوره +  150)مصرف 

3N كاشت لوبیا باالرونده جهت تن كود دامی +  15= )مصرف

كیلوگرم كود اوره + كاشت  150= )مصرف 4Nتثبیت نیتروژن(، 

پاشی لوبیا باالرونده جهت تثبیت نیتروژن( و تیمار محلول

= مصرف 1Bهای گیاهی در چهار سطح شامل: محرك

                                                           
1. Higa 

2. Javid and Bajwa 

3. Kalema and Mario 

واش واش غنی شده )ورمی= مصرف ورمی2Bواش، ورمی

های ه كه حاوی محركمعمولی با استفاده از عصاره گیاه گزن

های آمینه رشد است و عصاره گیاه آلوورا كه حاوی اسید

= مصرف بیوفرمنت 3Bسازی شد(، مختلف است غنی

های زیستی كه در این آزمایش تركیبی از شیر تازه + )مخمر

باشد + مالس هوازی میهای بیتازه گاو كه حاوی مخمر مدفوع

ثر موجود در خاك ؤمهای چغندر یا نیشكر + میكروارگانیسم

بكر مناطق جنگلی یا مناطق كوهستانی + خاكستر چوب + آب 

ثر ؤهای مرگانیسم= )استفاده از میكروا4Bرا شامل می شود( و 

موجود در خاك بكر مناطق جنگلی یا مناطق كوهستانی + 

عدد تخم بلدرچین  10تا  5حلول حاوی تخم بلدرچین )بین م

روز داخل  15تا  10مدت را به باشدكه سرشار از عنصر آهن می

ها به آرامی دهیم تا پوسته آنآبلیمو طبیعی و تازه قرار می

دستی تشكیل گردد، داخل آبلیمو مضمحل گردد و محلول یك

های آمینه موجود در آهن، اسیدمقادیر فراوان بر وجود عالوه

رشد گیاهان مفید خواهد تحریك ها نیز برای سفیده تخم مرغ

شروع طبق دهی های زیستی در دو مرحله امی محركبود(، تم

و در هر ( 4Rها )باز شدن طبق ع( و شرو2R)آغاز ستاره زنی، 

های آفتابگردان مرحله به میزان سه لیتر در هكتار روی برگ

بنابر گزارش محققان، نتایج تجزیه خصوصیات پاشی شد. محلول

رات، واش حاكی از وجود كلسیم، نیتفیزیكوشیمیایی ورمی

و 4ساندراوادیوالن)د باشفسفر، پروتئین، لیپید و اسید آمینه می

آلوورا و گیاه شده با عصاره واش غنیورمی (.2011 ،همكاران

گزنه كه در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفت، براساس 

 (.2008 ،1هامان؛ 2004 ،و همكاران 5سعی) گزارش محققان

های آمیالز، لیپاز، آنزیم عصاره آلوورا دارای موادی از قبیل

سلوالز، كربوكسی پپتیداز، كاتاالز، پروكسیداز، آلكالین فسفوتاز، 

-های اكسین و جیبرلین، اسید سالیسیلیك، ویتامینهورمون

 تیامین، نیاسین، ریبوفالوین، اسید فولیك A, C, D, E, B های

است. محققان بیان داشتند كه تخم بلدرچین در تركیب خود 

های مختلفی از قبیل اسید آسپارتیك، مینواسیدمحتوی آ

ترونین، سرین، اسید گلوتامیك، پرولین، سیستئین، گالیسین، 

 ،آالنین، متیونین، ایزوالیسین، الیسین، تیروزین، فنیل آالنین

 است و آهن موجود در آن حدود شش برابر تخم مرغ آرژنین

خط كاشت به  4هر كرت آزمایشی شامل (. 2012 ،2چنچو)

متر و فاصله سانتی 50های كاشت متر، فاصله بین ردیف 5طول 

)تراكم كاشت آفتابگردان و متر سانتی 25ها ها روی ردیفبوته

                                                           
4. Sundaravadivelan 

5. Saeed 

6. Hamman 

7. Genchev 
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 5تا  3بذور  عمق كاشتبود. بوته در مترمربع(  3لوبیا باالرونده 

مبارزه با  .و رقم مورد استفاده رقم ركورد بود مترسانتی

به روش دستی انجام شد. در  و در زمان مناسبهای هرز علف

با در نظر  یاز هر كرت آزمایشبوته  10تعداد زمان برداشت 

شد و برداشت طور كامالً تصادفی هبای گرفتن اثرات حاشیه

شاخص ، بیوماس خشك، تعداد برگ سبز در گیاهصفاتی چون 

یی آكارو وزن هكتولیتر دانه دانه، روغن ، عملكرد برداشت طبق

برای تعیین عملكرد گیری و ثبت شد. دازهان مصرف نیتروژن

ای از دوخط میانی هر كرت پس از حذف اثرات حاشیه دانه، در

 در با ن ویدن و توزیباز كوپس  مترمربع برداشت و 4مساحت 

كرت  عملكرد دانه هر درصد 14 نظر گرفتن رطوبت حدود

پس از تجزیه  شد.و ثبت برحسب كیلوگرم در هكتار محاسبه 

ای آزمون چنددامنهاستفاده از ها با میانگینمقایسه ها، داده

محاسبه و  و مقایسه شدند پنج درصددر سطح احتمال  ندانك

تعیین MSTATC  آماری افزاروسیله نرمهبها دار بودن آنمعنی

 گردید. 

 

 نتایج تجزیه خاك محل اجرای آزمایش :1جدول 
Table 1: Results of soil analysis    

 خاك عمق
Soil depth 

اسیدیته 

 اشباع
pH 

 كل نیتروژن

 )درصد(
N (%) 

 فسفر قابل جذب

 ام(پی)پی
P (ppm) 

 پتاسیم قابل جذب

 ام(پی)پی
K (ppm) 

 (درصدشن )
Sand (%) 

سیلت 

 (درصد)
Silte (%) 

رس 

 (درصد)
Clay (%)  

 بافت

Texture 

 لومی 28 38 34 257 13 0.06 7.5 0-30
Loam 

 

 كود دامی مورد استفاده  نتایج آزمون :2جدول 
Table 2: Results of animal manure analysis    

 (درصد) كربن آلی
Organic carbon (%) 

 (درصد) ازت كل
N (%) 

 (درصد) فسفر
P (%) 

 (درصد) پتاسیم
K (%) 

 نسبت كربن به نیتروژن
C/N 

 اسیدیته
pH 

38 1 0.85 2.42 38.1 7 

 

 ثنتایج و بح

 اهتعداد برگ سبز در گی

های نشان داد كه اثر تیمار روش سنتایج جدول تجزیه واریان

های زیستی رشد پاشی محركتغذیه گیاهی، تیمار محلول

ها بر تعداد برگ سبز در گیاه در آن دوجانبهگیاهی و اثر متقابل 

مقایسه با . (3 )جدول شددار معنیسطح آماری یك درصد 

با سبز در گیاه  تعداد برگترین بیشاثرات ساده،  میانگین

درصد تغذیه با كود  50)تیمار مربوط به  عدد 33/2میانگین 

تعداد ترین و كمدرصد تغذیه با گیاه لگوم(  50شیمیایی اوره + 

درصد تغذیه با  50)تیمار مربوط به عدد  45/5میانگین آن با 

. (4 )جدول دبو درصد تغذیه با گیاه لگوم( 50كود دامی + 

یمی بین مقدار نیتروژن در دسترس گیاه با رابطه مستق معموالً

زیرا  ،وجود داردا هتعداد برگ، وسعت پهنك و دوام سطح برگ

كه باعث افزایش رشد رویشی و سطح بر ایننیتروژن عالوه

 ضروریتشكیل كلروفیل نیز  برای، شودمیسبزینگی گیاه 

درصد تغذیه با  50رسد كه تیمار )باشد. بنابراین به نظر میمی

درصد تغذیه با گیاه لگوم( با فراهم  50ود شیمیایی اوره + ك

نمودن مقدار بیشتری نیتروژن باعث افزایش رشد رویشی و 

در بین سطوح تیمار . دوام سطح سبز گیاه شده است خصوصاً

دلیل بهشده ورمی واش غنیهای زیستی نیز تیمار محرك

، های اكسین و جیبرلین، اسید سالیسیلیكهورمونداشتن 

تیامین، نیاسین، ریبوفالوین،  A, C, D, E, B های ویتامین

های داشتن آمینواسید به جهتو تخم بلدرچین  اسید فولیك

اسید آسپارتیك، ترونین، سرین، اسید گلوتامیك،  مانندمختلفی 

پرولین، سیستئین، گالیسین، آالنین، متیونین، ایزوالیسین، 

باعث دوام بیشتر سطح  نالیسین، تیروزین، فنیل آالنین، آرژنی

 ،پاشی شده استسبز گیاه نسبت به سایر تیمارهای محلول

با میانگین را تعداد برگ سبز  ترینكمترین و كه بیشطوریبه

 به خود اختصاص داد.  99/2

ترین تعداد ترین و كمنتایج یك بررسی نشان داد كه بیش    

ترتیب به برگ سبز در گیاه آفتابگردان در تیمارهای مختلف

 (.1333، )دانشیان و جباری عدد در هر بوته بود 4/23و  1/22

محققان گزارش نمودند كه با افزایش مقدار مصرف نیتروژن 

های باالیی بوته نیز افزایش شاخص سطح برگ و سطح برگ

كیلوگرم در هكتار  100كه در تیمار مصرف طورییافت، به

 220یمار مصرف و در ت 1/5نیتروژن شاخص سطح برگ گیاه 

نژاد و )قلی بود 1/2كیلوگرم در هكتار نیتروژن مقدار آن 

كه اثر تیمار  شدزارش در آزمایش دیگری گ(. 1333، همكاران

 هایمیكروارگانیسم های تیماركودهای دامی، شیمیایی و غلظت
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ثر بر تعداد برگ سبز در گیاه در سطح احتمال یك درصد ؤم

با میانگین  NPKشیمیایی  ده از كوددار بود و تیمار استفامعنی

های مصرف كودتعداد برگ و تیمار عدمترین بیشعدد  3/14

ترین ارتفاع گیاه را عدد كم 2/9شیمیایی )شاهد( با میانگین 

با ( 1:20و  1:50غلظت )با  EMكاربرد چنین داشتند. هم

 2/10با میانگین عدم استفاده از آن عدد و تیمار  4/13میانگین 

 ترین تعداد برگ سبز را داشتندترین و كمبیش ترتیببه عدد

چنین گزارش شد كه اثر ارقام هم(. 1390 ،فرجهانبان و لطفی)

مختلف آفتابگردان بر صفت تعداد برگ در گیاه در سطح 

ترین و بیشكه طوریبه ،دار بوداحتمال یك درصد معنی

تیب مربوط ترعدد به 20و  29ترین تعداد برگ با میانگین كم

، )فنایی و همكاران و هیبرید شفق بود 33به رقم هایسون 

1391 .) 

 
 بیوماس خشك

صفت وزن بیوماس خشك آفتابگردان تحت تأثیر تیمار 

های زیستی پاشی محركهای تغذیه گیاهی، تیمار محلولروش

سطح در ها قرار گرفت و آن دوجانبهرشد گیاهی و اثر متقابل 

كه طوریهب .(3 )جدول شددار معنیرصد د یكاحتمال 

كیلوگرم در  12930 با میانگینبیوماس خشك مقدار ترین بیش

كود در هكتار كیلوگرم  300مصرف تیمار به مربوط  هكتار

 10130با میانگین مقدار آن ترین و كم (شاهدشیمیایی اوره )

درصد تغذیه با كود  50)تیمار به مربوط  كیلوگرم در هكتار

مصرف  .(4 )جدول بودصد تغذیه با گیاه لگوم( در 50دامی + 

 فراهم شدنعث باكیلوگرم در هكتار كود شیمیایی اوره  300

های گیاه شده و از طریق مقدار كافی نیتروژن در محل ریشه

افزایش رشد رویشی و تولید سطح برگ بیشتر موجب تجمع 

در بین تیمارهای مقدار زیادتری از بیوماس در گیاه شده است. 

واش كه پاشی با ورمیهای زیستی نیز تیمار محلولحركم

های رشد گیاهی می باشد، باعث بهبود شرایط حاوی هورمون

با های نورساخت شد و رشد گیاه و افزایش مقدار كربوهیدرات

در مقایسه با تیمار  كیلوگرم در هكتار12320 میانگین

 تاركیلوگرم در هك 10230با میانگین پاشی بیوفرمنت محلول

مقدار بیوماس خشك را تولید ترین ترین و كمبیشترتیب به

  نمودند.

كیلوگرم كود نیتروژن  130و  90در بررسی سه سطح صفر،     

گزارش شد كه ماده خشك كل آفتابگردان در سطح یك درصد 

آماری تحت تأثیر سطوح مختلف كود نیتروژن قرارگرفت و 

كیلوگرم و تیمار  5350كیلوگرم با میانگین  130تیمار مصرف 

كیلوگرم در هكتار  3515مصرف نیتروژن با میانگین عدم

ترین مقدار ماده خشك كل را به خود ترین و كمترتیب بیشبه

سایر محققان  (.1334، )رفیعی و همكاران اختصاص دادند

های باكتری و حاصلخیزی هایروشگزارش نمودند كه تیمار 

 عملكرد بر داریمعنی اثر مایشآز سال دو طی در رشد یندهافزآ

های تلفیقی )تغذیه كود ایهای تغذیهروش. داشتند بیولوژیك

 به سایر نسبت بیشتری بیولوژیك عملكرد آلی و شیمیایی(،

 درصد 50تلفیقی ) تغذیه تیمار و سال داشتند دو هر در تیمارها

خود  به را بیولوژیك عملكرد باالترین شیمیایی( درصد 50 + آلی

 غذایی عناصر گیاه به دسترسی قابلیت داد. افزایش صاصاخت

 افزایش و شیمیایی و آلی توأم كودهای مصرف با نیتروژن ویژهبه

 افزایش عوامل از گیاه برگ سطح دلیل افزایشبه فتوسنتز و رشد

)شوقی  باشدمی تلفیقی تغذیه سیستم تیمارهای عملكرد در

  (.1339، كلخوران و همكاران

ترین عملكرد بیولوژیكی نشان داد كه بیش هابررسینتایج     

تلقیح  تیمار كیلوگرم در هكتار در 2131آفتابگردان با میانگین 

ترین مقدار آن نیز آمد و كم دستبا كود زیستی نیتروكسین به

كیلوگرم در هكتار مربوط به مصرف  1533با میانگین 

با  های شیمیایی رایج نیز. مصرف كودكمپوست بودورمی

 كیلوگرم در هكتار وضعیت مطلوبی داشت 1954میانگین 

گزارش شد كه اثر تیمار  (.1339 ،)پیراسته انوشه و همكاران

 هایمیكروارگانیسم های تیمارهای دامی، شیمیایی و غلظتكود

دار بر وزن خشك گیاه در سطح احتمال یك درصد معنی ثرؤم

در تیمار  1:20 و 1:50از صفر به  EMبود و با افزایش غلظت 

درصد  21و  9ترتیب كود دامی، عملكرد ماده خشك گیاه به

 ،یدیگر در آزمایش .(1390، فر)جهانبان و لطفی افزایش یافت

اثر تیمار مصرف نیتروژن بر صفت عملكرد ماده خشك گیاه در 

دار شد و با افزایش مصرف كود سطح احتمال یك درصد معنی

كه طوریافزایش یافت به نیتروژن، مقدار ماده خشك نیز

 1/3105و  13450ترین مقدار آن با میانگین ترین و كمبیش

مصرف و عدم 200كیلو گرم در هكتار مربوط به تیمار مصرف 

  (.1391 ،)صداقت و همكارانكود بود 

 

 شاخص برداشت طبق 

های دهنده نسبت وزن خشك دانهشاخص برداشت طبق نشان

وژیكی طبق می باشد. نتایج جدول وزن بیول بهموجود در طبق 

های دار بودن اثر تیمار روشتجزیه واریانس حاكی از معنی

های زیستی رشد پاشی محركتغذیه گیاهی و تیمار محلول

ها در گیاهی در سطح آماری پنج درصد و اثر متقابل دوگانه آن

قایسه (. در جدول م3سطح آماری یك درصد بود )جدول 

مقدار شاخص برداشت طبق با میانگین رین تبیش، هامیانگین
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كیلوگرم كود  300تیمار مصرف به مربوط  درصد 11/50

 21/43مقدار آن با میانگین ترین و كمشیمیایی اوره )شاهد( 

درصد تغذیه گیاه با كود شیمیایی  50تیمار )به درصد مربوط 

درصد تغذیه با گیاه لگوم( بود. در اختیار قرار گرفتن  50اوره + 

های مقدار كافی از نیتروژن باعث افزایش كربوهیدرات

های رویشی و زایشی گیاه فتوسنتزی و توسعه مناسب بخش

زمان با دوره شده است و در انتهای دوره رشد گیاه كه هم

ها ها به دانهباشد، مقدار بیشتری از اسیمیالتها میپرشدن دانه

ا به وزن همنتقل گردیده و موجب افزایش نسبت وزن دانه

پاشی بیوماس طبق شده است. تیمار )محلول

( نیز با محلول حاوی تخم بلدرچینثر + ؤهای ممیكروارگانیسم

واش غنی پاشی ورمیدرصد و تیمار محلول 54/50میانگین 

ترین ترین و كمترتیب بیشدرصد به 42/44شده با میانگین 

 (.4 شاخص برداشت طبق را به خود اختصاص دادند )جدول

گزارش كردند كه اثر تیمار مصرف نیتروژن بر پژوهشگران     

صفت شاخص برداشت دانه در سطح احتمال یك درصد 

 4/22ترین مقدار آن با میانگین ترین و كمدار شد و بیشمعنی

كیلوگرم در هكتار و  140درصد مربوط به تیمار مصرف  1/24و 

 (.1390ی، )امیدی اردالی و بحرانمصرف كود بود تیمار عدم
تلفیقی تأثیر  تغذیه هایآزمایشی نشان داد كه سیستم نتایج

 مشخصبا این وجود  .نشان نداد برداشت شاخص بر داریمعنی

 تسهیم را بر تأثیر ترینبیش تلفیقی تغذیه هایسیستم كهشد 

اند. داشته شیمیایی و های آلیسیستم به نسبت خشك ماده

 و ساقه ها،برگ بوته، به شكخ ماده تسهیم افزایش كهطوریبه

 به داشت. باتوجه پی در را برداشت افزایش شاخص دانه،

آلی +  درصد كود 50ه تلفیقی )تغذی سیستم میانگین مقایسه

 آن از پس درصد و 5/23با میانگین  كود شیمیایی( درصد 50

شیمیایی( با  درصد 25آلی +  دد كودرص 25سیستم تغذیه )

 25كود شیمیایی +  درصد 25مار )تی درصد و 2/22میانگین 

 شاخص باالترین ترتیببه درصد 9/21آلی( با میانگین  درصد

 (.1333)اكبری و همكاران، به خود اختصاص دادند  را برداشت
ترین شاخص برداشت نتایج محققان نشان داد كه بیش

مصرف  تیمار درصد در 23/32آفتابگردان با میانگین 

ترین مقدار آن نیز با میانگین آمد و كم دستسوپرجاذب به

های شیمیایی رایج بود كوددرصد مربوط به مصرف  53/30

  (.1339)پیراسته انوشه و همكاران، 

 

 

 

 

 عملكرد روغن دانه 

طبق جدول تجزیه واریانس، عملكرد روغن دانه تحت تأثیر 

پاشی های مختلف تغذیه گیاهی، محلولتیمارهای روش

ها قرار هی و اثر متقابل دوجانبه آنهای زیستی رشد گیامحرك

 در(. 3 شد )جدولدار معنیگرفت و در سطح آماری یك درصد 

عملكرد روغن دانه با ترین بیش، هامقایسه میانگین جدول

 300تیمار مصرف به مربوط  كیلوگرم در هكتار 1309میانگین 

با  مقدار آنترین و كمكیلوگرم در هكتار كود اوره )شاهد( 

درصد  50تیمار )به مربوط  كیلوگرم در هكتار 1030ینمیانگ

درصد تغذیه با كود دامی(  50تغذیه با كود شیمیایی اوره + 

حاصلضرب عملكرد كه عملكرد روغن دانه، بود. باتوجه به این

باشد و تغییرات درصد روغن دانه درصد روغن دانه می× دانه 

توان نیز از نوسانات شدیدی برخودار نخواهد بود، بنابراین می

كیلوگرم در هكتار كود اوره توانسته  300گفت كه تیمار مصرف 

ترین عملكرد دانه، نسبت به سایر تیمارها است با تولید بیش

باالترین میزان عملكرد روغن را تولید نماید. در بین سطوح 

واش كه حاوی پاشی ورمیهای زیستی نیز محلولیمار محركت

های رشد سایتوكنین و اكسین می باشد با میانگین هورمون

كیلوگرم در هكتار نسبت به سایر سطوح تیمار  1221

های زیستی رشد گیاهی از برتری محسوسی برخوردار محرك

 (. 4 بود )جدول
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 همنتایج تجزیه واریانس برخی صفات م :3 جدول
Table 3: ANOVA of some important traits    

 میانگین مربعات
MS 

 منابع تغییرات
S.O.V. 

 آزادی درجه
df 

 تعداد برگ سبز
Number of green leaf 

 بیوماس خشك
Dry biomass 

 شاخص برداشت طبق

Harvest index of head 
 عملكرد روغن دانه

Oil yield 
 وزن هكتولیتر دانه
Hectolitre weight 

 یی مصرف نیتروژنآكار
Nitrogen use efficiency 

 تكرار
Replication 

2 0.53ns 341725.00ns 16.78ns 52753.52ns 13.18ns 1.42ns 

 های تغذیهروش
Nutrition methods 

3 13.11** 12783707.63** 89.89* 165981.13** 34.68** 86.99** 

 های زیستیمحرك
Bio-stimulants 

3 16.16** 6755235.41** 91.32* 186809.63** 32.24** 22.21** 

 های زیستیمحرك× های تغذیه روش
N × B 

9 19.75** 6248202.08** 141.68** 178420.25** 21.07** 6.99** 

 خطاء
Error 

30 0.69 1239836.11 21.33 8071.81 0.36 1.02 

 ضریب تغییرات )درصد(
CV (%) 

- 11.19 9.75 9.70 7.79 10.66 7.27 

ns ،*  ار در سطوح احتمال پنج و یك درصدددار، معنیترتیب غیرمعنیبه: **و 
ns, * and **: Non significant, Significant at the 5% and 1% probability levels respectively 
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 اصلی های اثراتمقایسه میانگین :4 جدول
Table 4: Means comparison of main effects  

  ای دانكن در سطح احتمال پنج درصد ندارندون چنددامنهداری در آزمحرف مشترك هستند، اختالف آماری معنیدارای هایی كه میانگین
Means which have at least one common letter are not significantly different at the 5% level using DMRT 

 

 داریمعنی طوربه روغن گزارش محققان نشان داد كه عملكرد

 ساالنه عملكرد گرفت. تجزیه قرار ایتغذیه تأثیر تیمارهای تحت

 ترینكم و ترینسال آزمایش، بیش دو هر در كه داد نشان روغن

كیلوگرم در  3/319و  9/1225با میانگین  دانه روغن عملكرد

كود آلی +  درصد 50تلفیقی ) تغذیه در تیمار ترتیبهكتار به

با كود  درصد 100تیمار تغذیه  در كود شیمیایی( و درصد 50

 روغن عملكرد سطوح در داریمعنی تالفاخ اما آمد دستبه آلی

)شوقی نداشت  وجود تلقیح باكتریاییتیمارهای تلقیح و عدم در

های نتایج بررسی سیستم (.1339كلخوران و همكاران، 

 100ای آفتابگردان با كود آلی نشان داد كه تیمار مصرف تغذیه

 25و تیمار ) 11/1551درصد كود آلی زئوپونیكس با میانگین 

درصد كود شیمیایی اوره( با  25زئوپونیكس + مصرف  درصد

ترین و ترتیب بیشكیلوگرم در هكتار به 43/1332میانگین 

ترین مقدار عملكرد روغن دانه را به خود اختصاص دادند كم

 محققان گزارش نمودند كه اثر (.1391)دریایی و همكاران، 

سطح  های تغذیه بر عملكرد روغن دانه آفتابگردان درسیستم

ترین عملكرد روغن دانه با دار بود و بیشیك درصد معنی

 10كیلوگرم در هكتار توسط تیمار )تأمین  30/1143میانگین 

 40درصد نیتروژن موردنیاز گیاه از كود شیمیایی اوره + تأمین 

درصد  15درصد مابقی از كود دامی كمپوست شده همراه با 

كیلوگرم در  02/203ن ترین مقدار آن با میانگیزئولیت( و كم

درصد نیتروژن موردنیاز گیاه از  100هكتار توسط تیمار تأمین 

)غالمحسینی و همكاران، دست آمد كود شیمیایی اوره به

نتایج سایر محققان نشان داد كه اثر تیمار مصرف  (.1331

نیتروژن بر عملكرد روغن دانه در سطح احتمال یك درصد 

 1431ترین مقدار آن با میانگین ترین و كمدار شد و بیشمعنی

 140كیلوگرم در هكتار مربوط به تیمار مصرف  1092و 

)امیدی اردالی و مصرف كود بود كیلوگرم در هكتار و تیمار عدم

  (.1390بحرانی، 

 

 وزن هكتولیتر دانه  

كننده وزن حجمی )چگالی( وزن هكتولیتر دانه در واقع بیان

باشد. اط مستقیم با وزن هزاردانه میباشد و دارای ارتبها میدانه

وزن  باشند، معموالًهایی كه دارای وزن هزاردانه بیشتری میدانه

 ها نیز بیشتر خواهد بود. در جدول تجزیه واریانس،هكتولیتر آن

های تغذیه گیاهی، تیمار روش ریثوزن هكتولیتر دانه تحت تأ

 تیمار
Treatment 

تعداد 

برگ 

 سبز
Number 

of 
green 

leaf 

بیوماس خشك 

)كیلوگرم در 

 هكتار(
Dry biomass 

(kg ha-1) 

شاخص 

برداشت 

طبق 

 )درصد(
Harvest 

index of 
head (%) 

عملكرد 

روغن دانه 

)كیلوگرم در 

 هكتار(
Oil yield 
(kg ha-1) 

وزن هكتولیتر دانه 

 100)كیلوگرم در 

 لیتر(
Hectolitre weight 

(kg 100 liter-1) 

كارآیی مصرف 

 )درصد( نیتروژن
Nitrogen use 

efficiency (%) 

 های تغذیهروش
Nutrition methods 

      

1N 300 ( شاهدكیلوگرم كود اوره) 
N1= 300kg ha-1 Urea (Control) 

7.35ab 12930a 50.11a 1309a 37.50b 12.35c 

2N (%50 +كود دامی %50اوره) 
N2= 50% Urea + 50% FAM  

6.89b 11150b 48.53a 1030c 35.25c 11.02d 

3N (%50 +گیاه لگوم %50كود دامی) 
N3= 50% FAM + 50% fixation of Phaseolus sp. 

5.45c 10630b 48.03a 1166b 38.25a 16.72a 

4N (%50 +50اوره% )گیاه لگوم 
N4= 50% Urea + 50% fixation of Phaseolus sp. 

7.88a 10960b 43.71b 1110b 34.75c 15.66b 

 های زیستیمحرك پاشیمحلول
Foliar spray of plant bio-stimulants 

      

1B واشورمی 
B1= Vermiwash 

5.54c 12320a 49.13ab 1271a 37.17b 14.69a 

2B شدهواش غنیورمی 
B2= Enrich vermiwash 

7.99a 10820b 44.42c 1033b 34.25d 12.59b 

3B بیوفرمنت 
B3= Bioferment 

6.33b 10780b 46.28bc 1060b 36.25c 13.01b 

4B تخم بلدرچین + ثرؤهای ممیكروارگانیسم 
B4= Effective microorganisms + Quail egg 

7.72a 11750a 50.54a 1251a 38.08a 15.46a 
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دوگانه های زیستی رشد گیاهی و اثر متقابل كاربرد محرك

دار شد رصد معنیداحتمال یك در سطح و ها قرار گرفت آن

با وزن هكتولیتر دانه مقدار ترین یشبكه طوریبه(. 3 )جدول

 50)تیمار به مربوط صد لیتر یككیلوگرم در  25/33میانگین 

و با گیاه لگوم( تغذیه درصد  50درصد تغذیه با كود دامی + 

 صد لیتریككیلوگرم در  25/34با میانگین  مقدار آنترین كم

 50درصد تغذیه با كود شیمیایی اوره +  50)تیمار به مربوط 

تن در هكتار كود دامی به  15كاربرد بود. درصد با گیاه لگوم( 

همراه كاشت گیاه لگوم )لوبیا باالرونده( باعث تخصیص و انتقال 

 ها شده و افزایش وزنمقادیر بیشتری از مواد فتوسنتزی به دانه

. كود دامی با فراهم نمودن دنبال داشترا بهها حجمی دانه

تر جهت جذب عناصر معدنی و آب توسط شرایط مطلوب

نماید كه حجم ها این امكان را برای گیاه فراهم میریشه

بیشتری از مواد غذایی ساخته شود و در دوره زمانی پرشدن 

در بین  ند.ها منتقل گردها به دانهها، سهم بیشتری از آندانه

پاشی های زیستی، تیمار )محلولسطوح محرك

 با( محلول حاوی تخم بلدرچینثر + ؤهای ممیكروارگانیسم

واش غنی شده با پاشی ورمیتیمار محلولو  03/33 میانگین

ترین و بیشترتیب بهصد لیتر یككیلوگرم در  25/34میانگین 

 (.4 ول)جد وزن هكتولیتر دانه را داشتندترین مقدار كم

با افزایش مقدار مصرف  نتایج یك بررسی نشان داد كه    

در تیمار  و نیتروژن، وزن هزار دانه آفتابگردان نیز افزایش یافت

كیلوگرم در هكتار نیتروژن عملكرد بیولوژیكی گیاه  100مصرف 

كیلوگرم در هكتار نیتروژن  220گرم و در تیمار مصرف  53

سایر  (.1333 ،ژاد و همكارانن)قلی گرم بود 2/51مقدار آن 

محققان گزارش نمودند كه اثر تیمار مصرف نیتروژن بر وزن 

ترین دار شد و بیشهزاردانه در سطح احتمال یك درصد معنی

گرم مربوط به  2/43و  1/42ترین مقدار آن با میانگین و كم

كیلوگرم در هكتار و تیمار عدم مصرف كود  140تیمار مصرف 

چنین گزارش شد كه هم (.1390 ،الی و بحرانی)امیدی ارد بود

 یكاثر ارقام مختلف آفتابگردان بر وزن دانه در سطح احتمال 

با میانگین  وزن دانهترین كه بیشطوریبه ،دار بوددرصد معنی

رقم و هیبرید آذرگل ترتیب مربوط به عدد به 42و  12

  (.1391 ،)فنایی و همكارانبود چرنیانكا 

 

 نیتروژن یی مصرفآكار

كننده نسبت بین عملكرد دانه یی مصرف نیتروژن بیانآكار

باشد. در این آزمایش تولید شده به مقدار كود مصرف شده می

های تغذیه یی مصرف نیتروژن تحت تأثیر تیمار روشآكار

های زیستی رشد گیاهی و اثر متقابل گیاهی، كاربرد محرك

دار یك درصد معنی آنها قرار گرفت و در سطح احتمال دوجانبه

ها مشخص گردید كه تیمار مقایسه میانگینبا (. 3 )جدولشد 

با گیاه لگوم( تغذیه درصد  50درصد تغذیه با كود دامی +  50)

درصد تغذیه با  50تیمار )و ترین درصد بیش 22/11با میانگین 

 02/11درصد با كود دامی( با میانگین  50كود شیمیایی اوره + 

 یی مصرف نیتروژن را داشتند )جدولآمقدار كارترین درصد كم

یی آباالترین مقدار كار ،گرددطوركه مشاهده می(. همان4

 و باشدهای تغذیه تلفیقی میمصرف نیتروژن مربوط به تیمار

كیلوگرم در هكتار كود شیمیایی اوره در  300تیمار مصرف 

مصرف  رسد كه در تیماربنابراین به نظر میرتبه سوم قرار دارد. 

ه علت كیلوگرم در هكتار كود شیمیایی اوره )شاهد( ب 300

های گیاه، آبشویی و خارج شدن نیتروژن از دسترس ریشهوجود 

مقدار عملكرد تولید شده به ازای هر واحد كود شیمیایی مصرف 

های تغذیه تلفیقی كود اوره با كود دامی و شده، كمتر از تیمار

های بین سطوح تیمار محركدر . بوده استكاشت گیاه لگوم 

 41/15 با میانگین یی مصرف نیتروژنآكارترین بیشزیستی هم 

ثر + ؤهای مپاشی میكروارگانیسم)محلولتیمار به مربوط  درصد

با میانگین آن مقدار ترین كم و( محلول حاوی تخم بلدرچین

واش غنی شده پاشی ورمیمحلولتیمار به مربوط  درصد 59/12

برخی محققان گزارش نمودند كه اثر سطوح  .(2 )جدولبود 

مصرف كود در  كارآییمختلف تیمار مصرف كود شیمیایی بر 

دار شد و با افزایش مقدار كود سطح احتمال یك درصد معنی

درصد مقدار توصیه شده فرمول كودی  120مصرفی از صفر تا 

NPK كه تیمار طوریبه ،مصرف كود كاهش یافت كارآیی اردمق

درصد و تیمار  21درصد كود توصیه شده با میانگین  30مصرف 

ترتیب درصد، به 11درصد توصیه شده با میانگین  120مصرف 

 مصرف كود را داشتند كارآیی اردمق ترینكمترین و بیش

  (.1331 ،)كریمی و همكاران

 

  گیرینتیجه

 ،آلتأمین نیتروژن كافی جهت دستیابی به رشد و نمو ایده

است. با توجه به نتایج این تحقیق یریت زراعی اول مداولویت 

از طریق كود شیمیایی،  رسد كه تغذیه گیاهان صرفاًبه نظر می

كود دامی و یا كاشت گیاه لگوم به تنهایی نتیجه مناسبی 

نخواهد داشت. بنابراین استفاده از روش تغذیه تلفیقی جهت 

دستیابی به كمیت و كیفیت بیشتر محصوالت زراعی توصیه 

 50درصد تغذیه با كود دامی +  50كه تیمار )طوریبه، شودمی

و ترین درصد بیش 22/11با گیاه لگوم( با میانگین تغذیه درصد 

درصد با  50درصد تغذیه با كود شیمیایی اوره +  50تیمار )

یی آترین مقدار كاردرصد كم 02/11كود دامی( با میانگین 
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 بین سطوح تیمار چنین درمصرف نیتروژن را داشتند. هم

یی مصرف نیتروژن با آكارترین بیشهای زیستی هم محرك

پاشی تیمار )محلولبه درصد مربوط  41/15میانگین 

( و محلول حاوی تخم بلدرچینثر + ؤهای ممیكروارگانیسم

تیمار به درصد مربوط  59/12مقدار آن با میانگین ترین كم

  .واش غنی شده بودپاشی ورمیمحلول
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The Impact of Effective Microorganisms and Enriched Vermiwash with Different 

Methods of Plant Nutrition on the Oil Yield in Sunflower   
 

Mirzakhani1*, M. and Davari2, M. R. 

 

Abstract 

 

Use of integrated plant nutrition methods could improve the quantity and quality of crops. This study was carried out in 

order to study of effects of effective microorganisms and enriched vermiwash with different methods of plant nutrition 

on sunflower yield in during 2013. The experiment was done as a factorial arrangement of treatments, in a randomized 

complete blocks design with three replications. Treatments consisted of different nutrition methods [N1= 300kg ha-1 

Urea (Control), N2= 50% of nutrition by Urea + 50% of nutrition by FAM (15ton ha-1), N3= 50% of nutrition by FAM + 

50% of nutrition by nitrogen fixation of Phaseolus sp.), N4= 50% of nutrition by Urea + 50% of nutrition by nitrogen 

fixation of Phaseolus sp.) and foliar spray of plant bio-stimulants (B1= Foliar with vermiwash, B2= Foliar with enrich 

vermiwash, B3= Foliar with bioferment, B4= Foliar with effective microorganisms + quail egg). The results indicated 

that the foliar spray of plant bio-stimulants caused marked changes in characteristics such as number of green leaf, dry 

biomass, harvest index of head, oil yield, hectoliter weight and nitrogen use efficiency. The maximum and minimum of 

nitrogen use efficiency (16.72 and 11.02%) were obtained with the (50% of nutrition by animal manure + 50% of 

nutrition by nitrogen fixation of phaseolus) and (50% of nutrition by animal manure + 50% of nutrition by 150kg ha-1 

Urea) treatments, respectively. Furthermore, in the treatments of bio-stimulat levels, the most and least amounts of 

nitrogen use efficiency with averages of 15.46 and 12.59% were obtained with foliar spray of (effective microorganism 

+ quail egg) and enriched vermiwash, respectively. 
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