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مقایسه تأثیر كودهای ورمیكمپوست ،كود دامی و كود شیمیایی بر عملكرد
و كیفیت گوجه فرنگی گلخانهای ()Solanum lycopersicum L. var Hamra
آفاق ویسی ،*1اکرم بیناییان ،2زری

صالحینیا3

1دانشجوی دکتری ،گروه مدیریت و توسعه کشاورزی ،دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه تهران
2دانشجوی دکتری ،گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشکده کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه رازی کرمانشاه
3کارشناسارشد ،گروه اصال ح نباتا  ،دانشکده تحصیال

تکمیلی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه ،کرمانشاه
تاریخ پذیرش23/7/22 :

تاریخ دریافت22/7/1 :

چكیده
امروزه بدلیل اثرا

مضر کودهای شیمیایی ،تمایل به استفاده از کودهای آلی مورد توجه قررار گرتتره اسرتز از

این رو به منظور مقایسه تأثیر کودهای شیمیایی و آلی بر صفا

کمی و کیفی گوجه ترنگی گلخانهای ،آزمایشی در

قالب طر ح کامالً تصادتی با  6تیمار شامل شاهد (بدون کوددهی) 111 ،درصد کود شیمیایی (شامل 01 ،211و 131
کیلوگرم در هکتار از عناصر از  ،تسفر و پتاسیم) ،کود دامی ( 22تن در هکتار) ،ورمیکمپوست ( 6تن در هکتار)،
 21درصد کود دامی 21 +درصد کود شیمیایی و  21درصد کود شیمیایی  21 +درصرد ورمریکمپوسرت ،در سرا
 1331در شهر روانسر در استان کرمانشاه صور

گرتتز صفاتی همچون وزن تر ،خشك و تعداد برر ،،کلروتیرل

بر ،،ارتفاع بوته ،وزن میوه ،تعداد میوه در بوته ،عملکرد کل و عملکرد قابل تروش میوه ،ویترامین  ،Cمرواد جامرد
محلو  ،قند کل ،اسیدیته قابل تیتر اندازه گیری شدندز نتایج نشان داد که کمترین میزان صفا
کود بدست آمدز بیشترین مقادیر صرفا

توق در تیمار بردون

تروق در تیمرار ترکیبری حراوی  21درصرد کرود شریمیایی و  21درصرد

ورمیکمپوست حاصل شدز بطور کلی نتایج این تحقیق نشان داد که در کشت گوجه ترنگی گلخانه ای برا بره کرار
بردن ترکیبی از کودهای شیمیایی همراه با کودهای آلی ،عالوه بر ایجاد عملکرد مطلوب کمیو بهبرود خصوصریا
کیفی ،کاهش قابل مالحظهای در مصرف کودهای شیمیایی حاصل خواهد شدز
واژههای کلیدی :کود دامی ،کود شیمیایی ،کمیت ،کیفیت ،گوجه ترنگی گلخانهای ،ورمی کمپوست

مقدمه

1

بیشرتری شررود ()Nassiri -Mahallati et al., 2001ز
کشراورزی

کشاورزی پایدار یرك نظرام تلفیقری مبتنری برر اصرو

عمدتا متکی به مصررف نهادههرای شریمیایی بروده کره

اکولوژیرك اسرت کره بره جرای اسرتفاده از نهادههرای

مصرف بیرویه این نهادهها منجر بره مشرکال عمرده

خارجی نظیر کودهای شیمیایی و آتتکشها از بقایای

زیست محیطی شده اسرتز اترزایش نگرانری مصررف

گیاهی ،کودهای دامری ،کودهرای آلری و بیولوژیرك و

کنندگان درباره موضوعاتی همچون کیفیت غذا ،حفر

کنتر بیولوژیك آتا استفاده میشود تا ضمن ذخیرره

محیط زیست و حفاظت خاك باعث شده تا به اصرو

مواد غذایی در خاك ،علفهای هرز و آتا کنتر شده

کشرراورزی پایرردار برررای رتررع ایررن نگرانیهررا توجرره

()Koocheki et al., 1997; Rigby and Carcas, 2001

در دهرههای اخیرر تولیرد محصروت

و همچنین تنوع زیستی اترزایش یابرد ()Elsen, 2000ز
*نویسنده مسئو veisi1391@gmail.com :
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کود دامیبعنوان منبعی ارزان قیمرت و برا ارزش بررای

ورمیکمپوست بهعنوان یکی از انواع کودهای آلی

حاصلخیزی خاك مقادیر باتیی از عناصر پر مصرف و

است که بهطور معنی داری رشد طیف گسرترده ای از

کم مصرف را برای رشرد گیراه مهیرا نمروده و بعنروان

محصوت

کودی دوستدار محیط زیست جایگزینی برای کودهای

2001; Hashemimajd, et al., 2004; Gutierrez ،)Miceli et al., 2007تلفرل سربز ( Arancon et al.,

شیمیایی میباشدز با این حا طری سرا های اخیرر در

 ،)2005سرریر ( ،)Arguello et al, 2006بادمجرران

بسیاری از نقاط دنیا ،استفاده از کودهای دامری بردلیل

( ،)Gajalakshmi and Abbasi, 2004تررو

هزینههای باتی حمل و نقرل ،وجرود برذر علفهرای

( ،)Arancon et al., 2008نخود سبز (

هرز و بروز برخی مسرالل زیسرت محیطری محردود

همچنین اثرا

شده بهعنوان کودهای ارگانیرك در کشراورزی پایردار
اثرا

با وجود شواهد علمیزیاد که نشراندهنرده اثررا

نشران

مثبرت ورمریکمپوسرت برر رشرد و عملکررد گیاهران

داده است که اضاته نمودن کمپوست خواص تیزیکری

مختلف است ،هنوز مدارکی قوی وجود دارد کره ایرن

خاك را از طریق اتزایش تراکم توده خراك و اترزایش

اثرررا

( Weber et al.,

مطالعا

)2007ز بهعالوه اضاته کرردن کمپوسرت بره خراك در

ورمریکمپوسرت ممکرن

است به سیستم کشتی که ورمیکمپوسرت در آن بکرار

مواد کمپوست شده همچنین

میرود ،یا خصوصیا

در مواد هیومیك خاك (بهعلت اترزایش در پیچیردگی

تیزیکی ،شیمیایی و بیولوژیکی

ورمیکمپوست ،که میتواند به منشأ مواد خام و گونره

ساختار مولکولی که نسربت اسرید هیومیكلتلویرك را

کرم مورد استفاده ،ترآیند تولید و سن ورمیکمپوسرت

اتزایش میدهد) و نیز خواص جذبی خاك (با اتزایش

بستگی داشته باشد

ظرتیت تباد کاتیونی و اشرباع برازی) مشراهده شرده

( Rodda et al., 2006, Roberts et

)al., 2007; Warman and Ang-Lopez, 2010ز

اسرت ()Weber et al., 2007ز برهعرالوه برره منظررور

همچنین تنوع باتیی در اثرا

اجرایرری بررر روی وی گیهررای شرریمیایی و

ورمیکمپوست بسته به

گونه گیاهی و حتی ارقام مرورد اسرتفاده وجرود داردز

تیزیکی ،مواد کمپوست شده تأثیر نمایانی برر خرواص

ایررن موضرروع در گیرراه گوجرره ترنگرری دیررده شررد

بیولوژیکی خاك همچون اترزایش در زیسرت تروده و
تعالیت میکروبی و نیز تغییرا

Roberts et al., 2007; Lazcano et al.,

)2010ز گوناگونی در اثررا

داشرت ()Nardi et al., 2004; Weber et al., 2007ز

تغییرررا

گزارش میدهند که ورمیکمپوسرت ممکرن

گیراه شرود (

خاك و برخی عناصر غرذایی گیراه را بردنبا خواهرد
اثرا

عمررومیو یررا پایرردار نیسررتندز در واقررع برخرری

است رشد گیاه را کاهش داده و یا حتی باعرث مرر،

مقایسه با کودهای معدنی ،اترزایش بیشرتر کرربن آلری

مفید طوتنی مد

Reddy and Ohkura, 2004; Sunil

 )et al., 2005داردز

آنها بر روی خواص خاك و رشرد گیراه انجرام

قابلیت نگهداری آب بهبود میبخشرد

Karmegam et

مثبتی بر رشد و عملکررد غالتری مثرل

سورگوم و برنج (

قابل توجهی برای مطالعره

شده استز نتایج چندین مطالعه طروتنی مرد

ترنگری

 )al., 1999را تحریررك مرریکنرردز ورمرریکمپوسررت

شده است ()Hutchison et al., 2005ز مواد کمپوسرت
پذیرتته شدهاند و تحقیقا

باغبانی مثل گوجه ترنگی (

Atiyeh et al.,

بررهطرروریکرره کرروددهی بسررتر گلرردانی تجرراری بررا

در تعالیرت آنزیمهرای

ورمیکمپوست اثرا

خرراك ( )Ros et al., 2006و در سرراختار اجتمرراع

متفاوتی برر جوانرهزنری ،طویرل

شدن گیاهچه ،توزیع ماده خشك ،خواص مورتولوژی

میکروبی دارند ()Ros et al., 2006ز

و خصوصیا
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داد ()Zaller, 2007ز آنچه که مریتوانرد مرورد انتظرار

مصرف کننده در مصرف ایرن کودهرا ترأمین شرودز از

باشد این است که هیبریردها یرا ژنوتی هرای گیراهی

اینرررو هرردف از ایررن تحقیررق مقایسرره تررأثیر کودهررای

مختلف ،واکنش متفاوتی به ورمریکمپوسرت خواهنرد

شیمیایی و آلی بر خصوصریا

کیفری و کمریگوجره

داشت زیرا که ژنوتی های گیاهی اخرتالف زیرادی را

ترنگی گلخانه ای بودز

در قابلیت جذب مواد غذایی ،برازده اسرتفاده از مرواد
غذایی و توزیع منابع در داخل گیراه نشران مریدهنردز
بنابراین با توجه بره الگروی متفراو

مواد و روشها

رشرد ریشره در

آزمایش در قالب طر ح کامالً تصادتی برا  4تکررار

ژنوتی های مختلرف ،جرذب مرواد غرذایی و تعرل و

در سررا  1331در گلخانرره ای واقررع در حومرره شررهر

ریشه گیاه با جمعیتهای میکروبی در ناحیره

روانسر در استان کرمانشاه (طرو جغراتیرایی 46ل41و

( ;Kabir et al. 1998

عرض جغراتیایی 34ل ،43ارتفاع از سرط دریرا 1361

انفعات

ریزوسفر نیز متفاو

خواهد بود

)Cavani and Mimmo 2007; Aira et al. 2010ز

متر) صور

گرتتز برذور گوجره ترنگری گلخانرهای

گوجررررهترنگی از خررررانواده بادمجانیرررران یررررا

رقم حمرا ()Solanum lycopersicum L. var Hamra

نام علمیLycopersicon esculentum

در تاریخ  12شهریور درون سرینیهای کشرت حراوی

یکی از مهمترین گیاهان زراعی نواحی نیمره خشرك و

پیت ماس کشت گردیدند و گیاهچهها پس از رسریدن

منرراطق مدیترانررهای اسررتز کشررت گوجررهترنگی در

به مرحله ی  4برگی به گلخانه انتقرا یاتتنردز کاشرت

بسیاری از نقاط کشور بهعنوان یرك محصرو زراعری

جوی و پشرته ای برا

 ،Solanaceaeبا

مهم و پر بازده ،بسیار رایرج اسرت (

نشاءهای گوجه ترنگی بصور

Mokhtari et al.,

عرض پشته  ، 01تاصله بوته  41و عرض راهررو 111

)2008ز گوجهترنگی منبع برا ارزشری از ویترامین  Aو

سانیتی متر با تراکم 8ل 2بوته در هر مترمربع انجام شدز

 ،Cو همچنین تعدادی از مواد معدنی ،از جمله کلسیم،

دمررای روزانرره  23 ±3و دمررای شرربانه  13±3درجرره

آهن ،منگنز ،روی و بهوی ه پتاسیم ،محسوب میشرود

سانتیگراد و رطوبت گلخانه  61تا  02درصد در طری

()Harland et al., 2009ز

مراحل مختلف رشدی تنظیم شدز پس از اینکه بوتهها
بسریار مهرم

به اندازه کاتی رشد کردند ،توسط نرخ مخصروص برر

گوجه ترنگری از جملره محصروت

کشاورزی در شهرهای مختلف استان کرمانشاه بوده و

روی قیمیکه باتی هر ردیرف قررار داشرت ،هردایت

طی سا های اخیر تولید گوجه ترنگری گلخانرهای در

شدندز در طرو رشرد نیرز هررس و تربیرت بوتره بره

شهرهای مختلف این اسرتان سرهم بسرزایی در بهبرود

صور

اقتصاد خانوارهای روستایی و کراهش بیکراری داشرته

گرتتز پس از گلدهی به منظور گرده اتشانی مطمرئن

پیشین ،ورمیکمپوست یك

گلها ،سیمهای قریم براتی بوترهها روزی چنرد نوبرت

جایگزین امید بخش برای جایگزینی با کودهرای غیرر

تکان داده شدز مقادیر و نحوه اعما تیمارهای کرودی

آلی به منظور رشد مناسب گیاه خواهد بودز با اینحرا

به شرر ح جردو  1مریباشردز همچنرین نترایج آنرالیز

استز با توجه به مطالعا

ضررروری اسررت تررا تحقیقررا

بیشررتری برررای درك

شیمیایی و تیزیکی خاك ،کود دامی و ورمیکمپوسرت

مکانیسمها و شررایطی کره رشرد گیراه از طریرق ایرن
ترکیبا

تك ساقه با حذف جوانههای جانبی صرور

در جداو  2و  3آمده استز

آلی تحریك میشود انجام شرود ترا اطمینران
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جدول  :1نحوه اعما تیمارهای مختلف کودی
نحوه و زمان کاربرد

تیمار
T1

بدون کوددهی
تیمار  111درصد کود شیمیایی شامل  01 ،211و  131کیلوگرم در هکتار به ترتیب از مقدار خالص عناصر از  ،تسفر
و پتاسیم (تهیه شده از منابع کودی اوره ،سوپر تسفا

T2

پتاسیم) که کودهای تسفره و پتاسه طی دو

تریپل و سولفا

مرحله یکبار قبل از انتقا نشاءها و مرتبه دوم در زمان گلدهی به خاك اضاته شدندز کود ازته به دو قسمت تقسیم شد
که یك قسمت  2هفته پس از انتقا نشاء و قسمت دیگر در زمان گلدهی به خاك اضاته گردیدز

T3

شامل  22تن در هکتار کود گاوی دو سا پوسیده که تمامیکود قبل از کاشت نشاءها به خاك اضاته گردیدز
شامل تیمار  6تن در هکتار ورمیکمپوست که نیمیاز کود قبل از انتقا نشاءها و قسمت دیگر در زمان گلدهی به

T4

خاك اضاته گردیدز
تیمار ترکیبی  21درصد کود شیمیایی (شیمیایی شامل  32 ،111و  62کیلوگرم در هکتار از عناصر از  ،تسفر و

T2

پتاسیم) و  21درصد کود دامی(2ل 12تن در هکتار) که تمامیکود دامیقبل از کاشت نشاءها به خاك اضاته گردیدز
کودهای شیمیایی در زمان گلدهی به خاك اضاته گردیدندز
تیمار ترکیبی  21درصد کود شیمیایی (شیمیایی شامل  32 ،111و  62کیلوگرم در هکتار از عناصر از  ،تسفر و

T6

پتاسیم) و  21درصد ورمیکمپوست ( 3تن در هکتار) که تمامیکود ورمیکمپوست قبل از کاشت نشاءها به خاك
اضاته گردیدز کودهای شیمیایی در زمان گلدهی به خاك اضاته گردیدندز

تیزیکی و شیمیایی خاك گلخانه مورد آزمایش (نمونهبرداری از عمق  1 – 31سانتیمتر)

جدول  :2خصوصیا

از

باتت

اسیدیته

خاك

گلاشباع

EC
()dsm-1

کل ()%

سیلتی لوم

63ل0

8ل2

12ل1

تسفر قابل

پتاسیم قابل

جذب ()ppm

جذب()ppm

22ل28

338

کربن

آهن

منگنز

مس

روی

آلی

()ppm

()ppm

()ppm

()ppm

()%
32ل1

18ل13

6ل28

34ل2

63ل1

جدول  :3مقادیر عناصر موجود در ورمیکمپوست و کود دامیمورد استفاده
نوع کود
ورمیکمپوست
کود
دامی(گاوی)

درصد

درصد

درصد

درصد

درصد

آهن

مس

روی

منگنز

نسبت

از

تسفر

پتاسیم

کلسیم

منیزیم

()ppm

()ppm

()ppm

()ppm

C :N

6ل1

0ل1

11ل1

2ل1

2ل1

102

2

2ل24

2ل36

2ل12

3ل1

3ل1

22ل1

3ل1

2ل1

142

8ل2

2ل14

63

3ل24

اندازهگیری شاخصهای رشد گیاه :برای تعیرین وزن

بدسرت آمرردز ارتفرراع بوترره از قسررمت طوقرره برره بررات

تر بر ،تعداد  4بر ،از قسمت میانی از  4بوته در هر

اندازهگیری شدز شاخص کلروتیل با دستگاه اسپد مد

تیمار با ترازوی 111ل 1توزین گردیدنردز وزن خشرك

 502 DLاندازهگیری شدز

بر ،،پس از قرار دادن برر،هرا در دمرای  01درجره

اندازهگیری صفات مربوط به عملكرد میوه :برای تعیرین

 48ساعت تعیین شدز تعداد

وزن تك میوه ،از هرر تیمرار بره تعرداد  4میروه بطرور

بر ،نیز از شمارش بر،هرا در  4بوتره از هرر تیمرار

تصادتی و از قسمت میرانی بوتره انتخراب گردیرده و

سانتیگراد در آون بمد

12
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توزین گردیدندز تعداد میروه نیرز در طرو کرل تصرل

درصد عمل خنثیسازی انجام شدز سپس  2میلریلیترر

برداشت از میانگین  4بوته در هر تیمرار بدسرت آمردز

محلو استا

سرب به مواد قبلی اضاف شدز پرس از

عملکرد کل و عملکرد قابل تروش (براسراس شرکل،

 31دقیقرره  2میلیلیتررر محلررو اکسررات

اندازه و رنگ میوه ،عدم وجود لکههای ناشی از آتا

درصد به تالسك اضراته شرد و برا آب مقطرر حجرم

و بیماریهای میکروبی و تیزیولروژیکی) نیرز در کرل

محلو به  221میلیلیتر رسانده شدز سپس محلرو برا

تصل رشد از تروزین میوههرای  4بوتره از هرر تیمرار

کاغذ صاتی واتمرن شرماره  4صراف شردز در نهایرت

حاصل شدز

محلو صاف شده توسط  11میلیلیتر مخلوط تهلینگ

پتاسرریم 22

تیتر شد و حجم محلو استفاده شرده یادداشرت شردز
اندازهگیری صفات کیفی میوه

برای اندازهگیری قنردها از ترمرو زیرر اسرتفاده شرد

سنجش ویتامین ث :برای اندازهگیرری ویترامین ا از

()Mostofi and Najafi, 2006ز

هر تیمار به تعداد  2میوه رسیده بطور تصادتی انتخاب

(حجم محلرو تیترر شرده × وزن نمونره) ÷ (×111

و پس از شستشو ،و خرد شدن با هم مخلروط شردندز

رقت × 122ل = )1درصد قندهای احیا کننده

از مخلوط حاصله دو نمونره  31گرمریانتخراب شردز

سنجش مواد جامد محلول :مواد جامد قابل حل میوه

مراحررل انرردازهگیررری ،بررا اسررتفاده از روش اسررتاندارد

با استفاده از رترکتومتر دستی (مد

«معرف اندیفنل» انجام گردید (حسینی)1382 ،ز

 )62%اندازهگیری شدز به این منظور گوشت میوه جدا

سنجش اسیدیته میوه :به منظرور انردازهگیرری اسریدیته

گردیده و آبگیری شدز سپس مقداری از آب میوه در

قابل تیتراسیون میوه ،ابتدا از میوه عصاره تعیین گردید و

داخل رترکتومتر قرار داده شد و عدد رترکتومتر

پس از صاف کردن عصاره میزان  21میلیلیتر برداشته و

قرالت گردید ()Mostofi and Najafi, 2006ز

ATAGOBrix0-

با  21میلیلیتر آب رقیق گردیردز در مرحلره بعرد چنرد

تجزیه واریانس و آزمون مقایسه میانگین دادهها

قطره تنل تتالئین به آن اضاته گردیدز سپس با سرود 1ل1

2

(براساس آزمون چند دامنه ای دانکن در سط

نرما عمل تیتراسیون روی همزن مغناطیسی تا رسریدن

درصد) با استفاده از نرم اتزارهای

به 2ل pH =8 ±1انجام گرتت و اسیدیته قابل تیتراسریون

انجام و نمودارها با نرماتزار اکسل  2110ترسیم

بر حسب اسید غالب گوجه ترنگری (درصرد سریتریك

گردیدز

اسررید) انرردازهگیررری شررد (

Association of official

)agricultural chemists, 1975ز

نتایج

سنجش میزان قندهای احیاء کنندده میدوه :سرنجش

نتررایج تجزیرره واریررانس نشرران از اثررر معنرریدار

میزان قندهای احیاء در میوه از روش تهلینرگ بدسرت
آمدز روش کار به این صور

MstatC

و

JUMP8

(11ل )P≤1تیمارهررای کررودی بررر اکثررر صررفا

مررورد

بود که  21گررم نمونره

بررسی داشتز همچنین تیمارهای مختلف کرودی برر

در داخل تالسك  221میلی لیتری ریختره شرد و 111

صررفت وزن تررك میرروه در سررط آمرراری 12ل 1تررأثیر

میلیلیتر آب به آن اضراته گردیردز سرپس یرك قطرره

معنیداری نشان دادند (جدو )4ز

معرف تنل تتالئین به محلو اضاف شد و با سرود 41

12

مقایسه تأثیر كودهای ورمیكمپوست ،كود دامی و كود شیمیایی بر عملكرد...

جدول  :4تجزیه واریانس اثر تیمارهای کودی بر صفا
منبع

درجه

وزن تر

وزن خشك

تغییر

آزادی

بر،

بر،

تیمار

2

خطا

18

**

24ل33

138ل1

**

تعداد بر،
**

26ل2

114ل1

کمی و کیفی گوجه ترنگی

ارتفاع بوته
**

62ل4

220ل1

84ل023

04ل31

کلروتیل

مواد جامد

بر،

محلو

**

**

14ل233
20ل2

قند
**

168ل1

122ل1

368ل1

111ل1

*و ** بهترتیب نشانگر معنیداری در سط احتما  2و  1درصد میباشند

ادامه جدول  :4تجزیه واریانس اثر تیمارهای کودی بر صفا
درجه

کمیو کیفی گوجه ترنگی

اسیدیته

تعداد میوه

قابل تیتر

در بوته

تیمار

2

**81ل42

**1120ل1

**33ل38

*32ل4

خطا

18

62ل1

1112ل1

342ل1

21ل3

منبع تغییر

آزادی

ویتامینC

وزن میوه

عملکرد کل

عملکرد قابل تروش

بوته

بوته

**823ل1

**131ل1

121ل1

123ل1

*و ** بهترتیب نشانگر معنیداری در سط احتما  2و  1درصد میباشندز

معنریداری (12ل )P≤1برین

وزن تددر ،خشددو و تاددداد بددر  ،ارتفدداب بوتدده و

شاهد بدست آمدز تفراو

شدداخص کلروفیددگ بددر  :نتررایج مقایسرره میررانگین

تیمار ترکیبری  21درصرد کرود شریمیایی 21 +درصرد

تیمارهای مختلف نشران داد کره بیشرترین وزن ترر و

ورمرریکمپوسررت و تیمررار ترکیبرری 21درصررد کررود

خشك و تعداد بر ،،ارتفاع بوته و شاخص کلروتیرل

شیمیایی 21+درصد ورمیکمپوست برای میانگین مواد

بر ،در تیمار ترکیبی شامل 21درصد کود شریمیایی +

جامد محلو  ،درصد قند کل و اسیدیته قابل تیتر میروه

 21درصد ورمریکمپوسرت بدسرت آمرد (12ل)P≤1ز

وجود نداشت (جدو )2ز

مذکور در تیمرار شراهد (بردون

صفات مربوط به عملكرد کمیمیدوه :بیشرترین وزن

کود) مشاهده شد (جدو )2ز اختالف معنیداری برین

تك میوه در تیمار  21درصرد کرود دامری 21+درصرد

تیمار  21درصد کود دامی 21+درصرد کرود شریمیایی

کود شیمیایی (01ل 44گررم) و کمتررین وزن میروه در

( )T6و تیمار  21درصد کرود شریمیایی  21 +درصرد

تیمررار شرراهد (18ل 41گرررم) بدسررت آمرردز اخررتالف

تعداد بر ،و

معنیداری بین تیمارهرای کرودی بررای میرانگین وزن

کمترین مقدار صفا

ورمیکمپوست ( )T5در میانگین صفا

ارتفاع بوته مشاهده نشد (12ل)P≤1ز همچنرین تفراو

تك میوه دیرده نشرد (شرکل )1ز بیشرترین و کمتررین

معنی داری برای میانگین شاخص کلروتیل بین تیمرار

تعداد میوه در بوته به ترتیب در تیمارهرای  21درصرد

ورمیکمپوست ،تیمار ترکیبی  21درصد کود شریمیایی

کود دامی  21+درصد کود شریمیایی (21ل 28عردد) و

 21 +درصد ورمیکمپوست و تیمار ترکیبی  21درصد

شرراهد (88ل )16مشرراهده شررد (شررکل )2ز بیشررترین

کود شیمیایی  21 +درصد ورمیکمپوست دیرده نشرد

(32ل 6کیلوگرم) و کمترین (12ل 4کیلروگرم) عملکررد

(جدو )2ز

کل میوه در بوتره برهترتیرب در تیمارهرای کرودی 21
کیفی

درصد کود دامی 21+درصرد کرود شریمیایی و تیمرار

مواد جامد محلو  ،درصد قند ،ویترامین  Cو اسریدیته

بدون کود دیده شدز اختالف معنیداری بین تیمارهای

قابل تیتر میوه حکایت از این دارند که بیشترین مقادیر

 111درصد کود شیمیایی ( :T2شامل  01 ،211و 131

در تیمار ترکیبی  21درصد کود شریمیایی+

کیلو گرم در هکتار بهترتیب از مقدار خرالص عناصرر

 21درصد ورمیکمپوست و کمتررین میرزان در تیمرار

از  ،تسفر و پتاسیم) 22 ،ترن در هکترار کرود دامری

صفات کیفی میوه :نتایج مقایسه میانگین صفا

این صفا

12
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( )T3و  6تن در هکتار کرود ورمیکمپوسرت ( )T4در

تیمارهای کودی  22تن در هکتار کود دامری ،تیمرار 6

میانگین عملکرد کل میوه بوته بدست نیامد (شکل )3ز

تن در هکتار کود ورمیکمپوست ،تیمار ترکیبری کرود

عملکرد قابل تروش میوه نیز در تیمار  21درصد کرود

شیمیایی و کود دامیو تیمار  21درصد کود دامری21+

دامی 21+درصد کود شیمیایی (43ل )4و تیمرار بردون

درصد کود شیمیایی اخرتالف معنریداری نشران نرداد

کررود (31ل )2برره ترتیررب بیشررترین و کمترررین بررودز

(شکل )4ز

میانگین عملکرد قابل تروش میروه در بوتره ،در میران
جدول  :5تأثیر کاربرد کودهای آلی و شیمیایی بر میانگین صفا
تیمارهای

وزن تر

ارتفاع

وزن خشك

تعداد

بر( ،گرم)

بر،

T1

31eل6

83eل1

40dل12

20dل102

T2

d

d

d

bc

کودی

بر،
(گرم)

T3

c

28ل8

28ل11

c

62ل1

28ل2

c

13ل16

31ل16

بوته

c

22ل183

کمی و خصوصیا
مواد

ویتامینC

اسیدیته

(میلیگرم بر 111

قابل تیتر

گرم ماده تر)

میوه(درصد)

33dل23

12dل3

16dل2

82eل10

420dل1

c

c

c

42ل2

d

c

c

40ل2

کلروتیل
بر،

(سانتیمتر)
41ل133

کیفی گوجه ترنگی گلخانهای

31ل32

bc

02ل33

جامد
محلو
23ل3

b

32ل3

قند
(درصد)

T4

32bل12

63bل2

81cل16

18bل211

16abل42

80bل3

T2

68bل12

01bل2

03bل10

22aل211

a

62ل46

38 aل4

02bل2

T6

a

a

a

a

a

12ل46

a

a

83ل14

31ل2

42ل18

43ل211

61ل4

c

66bل2

30ل21

38ل22

238ل1

bc

223ل1

83cل23

231abل1

a

38ل26

a

623ل1

a

12ل20

a

623ل1

33ل2

توضیحا  :T1 :بدون کود دهی 111 :T2 ،درصد کود شیمیایی شامل  01 ،211و  131کیلو گرم در هکتار بهترتیب از مقدار خالص عناصر
از  ،تسفر و پتاسیم :T3 ،شامل  22تن در هکتار کود دامی :T4 ،شامل تیمار  6تن در هکتار کود ورمی کمپوست :T2 ،تیمار ترکیبی کود

شیمیایی و کود دامی (شامل  21درصد کود شیمیایی 21 +درصد

کود دامی (2ل12تن) :T6 ،تیمار ترکیبی کود شیمیایی و ورمیکمپوست

(شامل  21درصد کود شیمیایی  21 +درصد ورمیکمپوست)

میانگینهایی که با حروف مشابه نشان داده شدهاند در سط  2درصد با هم دارای تفاو

معنیداری نیستندز

شكگ  :1تأثیر تیمارهای مختلف کودی بر میانگین وزن تك میوه گوجه ترنگی
 :T1بدون کود دهی 111 :T2 ،درصد کود شیمیایی شامل  01 ،211و  131کیلو گرم در هکتار به ترتیب از مقدار خالص عناصر از  ،تسفر و
پتاسیم :T3 ،شامل  22تن در هکتار کود دامی :T4 ،شامل تیمار  6تن در هکتار کود ورمیکمپوست :T2 ،تیمار ترکیبی کود شیمیایی و کود

دامی(شامل  21درصد کود شیمیایی  21 +درصد کود دامی(2ل12تن) :T6 ،تیمار ترکیبی کود شیمیایی و ورمیکمپوست (شامل  21درصد
کود شیمیایی  21 +درصد ورمیکمپوست)
میانگینهایی که با حروف مشابه نشان داده شده اند در سط  2درصد با هم دارای تفاو

12

معنیداری نیستندز

مقایسه تأثیر كودهای ورمیكمپوست ،كود دامی و كود شیمیایی بر عملكرد...

شكگ  :2تأثیر تیمارهای مختلف کودی بر میانگین تعداد میوه در بوته گوجه ترنگی
میانگینهایی که با حروف مشابه نشان داده شدهاند در سط  2درصد با هم دارای تفاو

معنیداری نیستندز

شكگ  :3تأثیر تیمارهای مختلف کودی بر میانگین عملكرد کگ بوته گوجه فرنگی
میانگینهایی که با حروف مشابه نشان داده شدهاند در سط  2درصد با هم دارای تفاو

معنیداری نیستندز

شكگ  :4تأثیر تیمارهای مختلف کودی بر میانگین عملکرد قابل تروش بوته گوجه ترنگی
میانگینهایی که با حروف مشابه نشان داده شدهاند در سط  2درصد با هم دارای تفاو

12

معنیداری نیستندز
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رتتنرد ()Ranjit Chatterjee et al., 2013ز اگرر چره

بحث

خصوصیا

نتایج این تحقیق نشان داد میانگین تمرامیصرفا

کیفی میوه رسیده گوجه ترنگری بسرتگی

مورد مطالعه در تیمارهای کودی بیشتر از تیمار بردون

زیادی به ژنوتیر

کود و در تیمار  21درصد کرود شریمیایی 21+درصرد

عناصر غذایی خاك نیز تأثیر بسزایی در کیفیرت میروه

ورمیکمپوست بیشتر از بقیه تیمارهای کودی برودز در

دارد ()Roy and Chakraborty, 1993ز در گوجرره

این آزمایش کاربرد کود شیمیایی به تنهرایی اگرر چره

ترنگرری کرراربرد مقررادیر متعررادلی از عناصررر غررذایی

کمیو کیفی گوجه ترنگی گلخانره

کیفی و عملکرد میوه را اترزایش

باعث بهبود صفا

گیراه دارد برا ایرن حرا وضرعیت

میتواند خصوصیا

دهد ()Kumaran et al., 1998ز آزمایشرا

ای در مقایسه با تیمار بدون کود گردید برا ایرن حرا

زیرادی از

معنرری داری بررا تیمارهررای کررود دامرریو

نقش مهم عناصر غذایی کم مصرف و پرر مصررف در

مرورد

بهبود کیفیت میروه در گوجره ترنگری حکایرت دارنرد

مربروط بره کیفیرت میروه)

( Lichter et al., 2002; Yadav et al., 2004; Patil et

منفرد در

)al., 2004; Hartz et al., 2005ز کلسیم از عناصر مهم

مقایسه با کود شیمیایی حاصل شدز کراربرد تیمارهرای

در کیفیت میوه و ماندگاری میوه استز اتزایش میرزان

کودی شیمیایی در ترکیب با کودهای آلی باعث بهبرود

کلسیم میزان بروز تركخوردگی میروه گوجرهترنگی و

قابل مالحظه ای در عملکرد و کیفیت میوه در مقایسره

دیگر اختالت

تیزیولوژیکی که منتج بره بردتر شردن

با زمانی شد که هر کدام از تیمارهای کودی به تنهرایی

کیفیت میوه میشود را کاهش

بکار میرتتند که این نتایج مشابه برا نترایجی برود کره

)2002ز هارتز و همکاران ( )2110گزارش کردنرد کره

پیش از این بر روی گوجهترنگری مزرعره ای بدسرت

اتزایش میزان پتاسیم رنگ میوه گوجهترنگی را بهبرود

آمررده بررود در جررایی کرره کرراربرد تیمارهررای کررودی

رنرگ میروه میگررددز

تفرراو

ورمیکمپوست دیده نشرد و در بیشرتر صرفا
مطالعه (مخصوصا صرفا

نتیجه بهتری از کاربرد کودهای آلی بصور

داده و باعث کاهش اخرتالت

میدهد ( Lichter et al.,

نشان داده اند کره مقرادیر براتتر کرود

ورمیکمپوست ،کود شیمیایی و کود دامیو تیمارهرای

برخی مطالعا

ترکیبرری در گوجررهترنگرری مزرعرره ای نشرران داد کرره

دامرریو سررطو ح کرراهش یاتترره نیتررروژن مرریتوانررد
کیفی میوه مخصوصا مواد جامرد محلرو

تیمارهای کودی حاوی ترکیبی از کودهای آلی (دامری

خصوصیا

یا ورمیکمپوست) همراه با کود شیمیایی باعث بهبرود

کل و میزان ویتامین را اترزایش دهرد (

Yadav et al.,

مورتولروژیکی و عملکررد

)2004; Patil et al., 2004ز همچنین در آزمایشی نشان

میوه میشرود ()Meenakumari and Shekhar, 2012ز

داده شد که مقدار ماده خشك و عملکرد گوجه ترنگی

در آزمایشرری دیگررر تررأثیر سررطو ح مختلررف کودهررای

با تغذیه برگی آهن و منگنز به طور معنی داری اتزایش

شرریمیایی ،دامرریو ورمرریکمپوسررت بررر عمررر پررس از

مییابد و بیشترین عملکرد در گیاهانی مشاهده شد که

برداشت و کیفیت میوه گوجه ترنگی مزرعه ای نشران

دو بار با روی ،منگنز ،آهن و مس تغذیره برگری شرده

داده شد که کاربرد ترکیبی از کودهای شیمیایی همرراه

بودند ()El-Lebodi, 1976ز در آزمایشری دیگرر ترأثیر

با ورمیکمپوست و اصال ح کنندههای میکروبی خراك،

عناصر کم مصرف آهن و منگنرز برر کمیرت و کیفیرت

مرورد

گوجه ترنگی مورد مطالعه قرار گرتته و مشراهده شرد

بررسی در مقایسه با حالتی شد که ترکیبی از کودهرای

محلو پاشری آهرن و منگنرز وزن میروه ،زود رسری و

شیمیایی و دامییا هر کدام از کودها به تنهایی بره کرار

عملکررد میروه را اترزایش مریدهرد (

قابل مالحظهای در صفا

بطور قابل مالحظه ای باعث بهبود خصوصیا
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Elabdeen and

مقایسه تأثیر كودهای ورمیكمپوست ،كود دامی و كود شیمیایی بر عملكرد...

)Metwally, 1982ز همچنررین تغذیرره برگرری گوجرره

عناصر غرذایی ،بهبرود شررایط تیزیکری و ترآینردهای

ترنگی گلخانه ای با عناصر کم مصرف منگنرز ،روی و

حیاتی خاك شده و با ایجاد بستری مناسب برای رشد

آهن گزارش شد که کاربرد این عناصر سربب اترزایش

ریشرره ،موجررب اتررزایش عملکرررد برروی ه عملکرررد

میانگین وزن میوه و اترزایش عملکررد میروه مریشرود

بیولوژیك میگرردد ()Cavender et al., 2003ز بهبرود

( .)Bose and Tripathi, 1996با توجه به نقش ترأمین

عملکرررد کمرری و صررفا

کیفرری همچررون میررزان

مطلوب عناصر غذایی در بهبود عملکرد و کیفیت میوه

آسکوربیك اسید و پروتئین و کاهش غلظرت نیتررا ،

گوجه ترنگی و نتایجی که در آزمایش پیش رو بدست

در نتیجه کاربرد ورمی کمپوست در پیاز گزارش شرده

آمده است ،دلیل بهبود صفا

مورد بررسری در تیمرار

است (بای بوردی و ملکوتی)1386 ،ز کراربرد تلفیقری

ورمیکمپوست چه بصور

جداگانه یا در ترکیرب برا

کررود شرریمیایی همررراه بررا کودهررای دامرری یررا ورمرری

تیمار شیمیایی را میتوان تا حرد زیرادی برا ترکیبرا

کمپوسررت باعررث اتررزایش رشررد و عملکرررد پیرراز در

موجود در ورمیکمپوست در ارتبراط دانسرتز ورمری

مقایسه برا کراربرد جداگانره هرر یرك از آنهرا گشرت

کمپوست دارای عناصر غرذایی ماننرد تسرفر ،پتاسریم،

()Bagali et al., 2012ز همچنین کراربرد تلفیقری کرود

کلسیم و منیزیم به ترمی که به آسانی برای گیراه قابرل

شیمیایی اوره همراه با ورمی کمپوسرت باعرث بهبرود

Atiyeh et al.,

عملکرد کمی و کیفی گیاه کنجد شد (سجادی نیرك و

)2001ز همچنین عالوه بر حضور مقادیر قابل مالحظه

همکاران)1331 ،ز بنابراین در این آزمایش نیز بره نظرر

ای از عناصر غذایی پر مصرف و کم مصررف مروادی

میآید که کاربرد توأم کود شیمیایی همراه با کود آْلری

همچون هیومیرك اسرید ( ،)Senesi et al., 1992مرواد

ورمی کمپوست یا کود دامی در مقایسره برا تیمارهرای

تحریك کننده رشد گیاهی مثل اکسینها ،جیبرلینها و

دیگر باعث شده تا مقادیر مناسبتری از عناصر غرذایی

Krishnamoorthy and Vajrabhiah,

مورد نیراز در اختیرار گیراه قررار گرتتره و عملکررد و

 ،)1986باکتریهرررای تثبیرررت کننرررده نیترررروژن و

کیفیت بهتر میوه را باعث شودز بهطورکلی نترایج ایرن

باکتریهررای قابررل حررل کننررده ی تسررفر ،آنزیمهررا و

آزمایش نشان داد که ترکیبی از کود شریمیایی (شرامل

ویتامینها ( )Ismail,1997در ورمریکمپوسرت وجرود

 32 ،111و  62کیلوگرم در هکتار بهترتیرب از مقردار

دارندز نتایج تحقیق عطیه و همکاران ( )2111برر روی

خرالص عناصرر از  ،تسرفر و پتاسریم) و  21درصررد

گیاهچههای گوجه ترنگی نشان داد که کراربرد ورمری

ورمیکمپوست ( 3تن در هکترار) باعرث بهبرود قابرل

کمپوسررت بررهطررور قابررل مالحظررهای باعررث رشررد

مالحظه ای در صفا

کمیو کیفی میوه گوجه ترنگی

گیاهچههای گوجه ترنگی میگرددز آنها اتزایش رشرد

گلخانه ای میشرودز بنرابراین برا مصررف متعرادلی از

گیاهچههای گوجه ترنگی را به علرت بهبرود خرواص

کودهای شیمیایی همراه با کود آلی میتوان عرالوه برر

تیزیکی و عناصر غذایی خاك و مخصوصا آزادسرازی

کاهش مصرف کودهای شیمیایی ،محصولی سرالم ترر

هورمونهای رشد گیاهی از کود ورمری کمپوسرت بره

با کیفیت بهتر غذایی تولید نمرود و در جهرت اهرداف

بستر رشد گیاه ،عنوان کردندز اتزودن ورمی کمپوسرت

کشاوری پایدار گام برداشتز

جرذب و دسترسری اسرت مریباشرد (

سریتوکینینها (

به خاك از طریق تحریك تعالیت میکرو ارگانیسمهای
مفید خاك و عرضه مداوم و پایدار عناصر معردنی بره
وی ه نیتروژن به گیاه ،باعث اتزایش دسترسی ریشه به
23
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