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   چکیده
صورت آزمایش  کمپوست، این پژوهش بهمدیریت سطوح مختلف کودی و بستر کشت ورمی خربزه مشهدی رقم خاتونی تحت تولید ارزیابیمنظور  به

صورت دو طرح جداگانه در دو شهرستان فریمان و  به 1399های کامل تصادفی با سه تکرار طی بهار سال زراعی  پایه بلوکفاکتوریل در قالب طرح 
پاشی پاشی نانوبیومیک، محلولزهک انجام شد. کاربرد انواع کود در شش سطح شامل عدم مصرف کود )شاهد(، کود گاوی، کود گوسفندی، محلول

و  10کمپوست )شاهد(، پنج، کمپوست شامل عدم مصرف ورمیمختلف ورمی سطح عنوان عامل اول و چهار یمیایی بهکود ش کامل سیلیکون و مصرف
میوه و  میپتاس، فسفر، تروژنینمیوه، اسیدیته قابل تیتراسیون کل، درصد عملکرد باالترین  که نشان داد نتایجعنوان عامل دوم بودند.  تن در هکتار به 15

دست آمد.  کمپوست بهتن در هکتار ورمی 15پاشی نانوبیومیک و مصرف ر هر دو منطقه فریمان و زهک از تیمار محلولمیوه د ضخامت گوشت
طور مشترک از تیمار مصرف کود گوسفندی و تیمار مصرف کودهای شیمیایی  به در شهرستان فریمان مواد جامد محلول ترین درصد کل چنین، بیش هم

در منطقه فریمان نتایج عملکرد کمپوست مشاهده شد. تن در هکتار ورمی 10عدم مصرف کود )شاهد( و شرایط کاربرد  و در شهرستان زهک در تیمار
نشان نداد. داری اختالف معنیکمپوست ورمیتن در هکتار  15تن و  10سطوح سیلیکون و مواد شیمیایی در  ،وسفندی، نانوبیومیکگکود گاوی، کود 

پاشی میزان مطلوب عملکرد، خصوصیات بافت میوه و جذب عناصر غذایی، محلول یابی به منظور دست مپوست، بهکورمیتر  با مصرف کملذا 
 شود. پیشنهاد میدر منطقه فریمان کمپوست برای کشت خربزه تن در هکتار ورمی 10نانوبیومیک در شرایط مصرف 

 
 میوه.  ، نانوبیومیک، وزنمواد جامد محلولمیوه، سیلیکون، کود دامی، کود شیمیایی،  میپتاس ها:کلیدواژه
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Abstract 
To evaluate the production of mashhadi melon (Khatouni cultivar) under different management of fertilizer levels and vermicompost bed, this study 
has been conducted as a factorial experiment in the form of a randomized complete block design with three replications during the spring of 2020 crop 
year as two separate designs in Fariman and Zahak counties. Application of fertilizers in six levels include non-use of fertilizer (control), cow manure, 
sheep manure, nanobiomic foliar application, silicone foliar application, and complete application of chemical fertilizer as the first factor and four 
different levels of vermicompost include non-use of vermicompost (control), 5, 10, and 15 tons per hectare as the second factor. Results show that the 
highest fruit yield, total titration, percentage of nitrogen, phosphorus, fruit potassium, and fruit flesh thickness in both Fariman and Zahak counties are 
obtained from nanobiomic foliar application under 15 tons per hectare of vermicompost. Also, the highest percentage of total soluble solids in Fariman 
county is observed jointly in the treatment of sheep manure and the treatment of chemical fertilizers and Zahak county in the treatment of non-use of 
fertilizer (control) under 10 tons per hectare of vermicompost. In Fariman County, results of cow manure, sheep manure, nanobiomic, silicon, and 
chemical fertilizers at the levels of 10 tons and 15 tons per hectare of vermicompost has not shown any significant difference. Therefore, with less 
consumption of vermicompost, to achieve the desired amount of yield, fruit texture characteristics, and nutrient uptake, nanobiomic foliar application 
under 10 tons per hectare of vermicompost is recommended for melon cultivation in Fariman County.  
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 . مقدمه 1

رد محصوالت کشاورزی در طی سه دهه افزایش عملک

گذشته با تخریب محیط زیست و پیدایش مشکالتی مانند 

فرسایش خاک، آلودگی ناشی از کودهای شیمیایی و 

ها، خسارت به منابع آبی و کاهش تنوع زیستی، کش آفت

 & Sepehri) گیاهی و جانوری در جهان همراه بوده است

Karami, 2013)حاضر نگرش  . بر همین اساس در حال

جدیدی در ارتباط با کشاورزی پایدار، ارگانیک، و 

برداری از منابع طبیعی باشد که به بهرهبیولوژیک مطرح می

استوار است. بدون تردید کاربرد کودهای بیولوژیک عالوه 

های خاک دارد از ات مثبتی که بر کلیه ویژگیتأثیربر 

ره نیز ، اجتماعی و غیمحیطی زیستهای اقتصادی، جنبه

 . (Mohammadi, 2013) مفید و مثمر خواهند بود

دامی یک منبع زیستی با ارزش هستند که  یکودها

شناختی و محیطی در ایجاد مثبت بوم یعالوه بر مزایا

فیزیکی،  های ویژگی، اصالح یدر کشاورز یپایدار

و نیز افزایش توان حفظ  کشیمیایی و بیولوژیکی خا

 & Fallahi) ارندد ینقش مؤثر کرطوبت در خا

Mahmoodi, 2018) .کود آلی زیستی  ککمپوست یورمی

فرایند  کاست که از طریق تبدیل ضایعات آلی، طی ی

های خاکی و کرم کغیرگرمادوست توسط عمل مشتر

 ,.Joshi et al) شودتولید می کهای خامیکروارگانیسم

کود  کو با داشتن مقادیر زیادی مواد هیومیکی ی (2015

. (Garcia et al., 2012) رشد گیاه است کمحرزیستی 

کمپوست اند که کود ورمیتأیید کرده ها پژوهشبسیاری از 

کمپوست و مثبتی روی رشد گیاه دارد. افزودن ورمی اثر

را بر پارامترهای رشدی و  مثبتیاثر  کواش به خاورمی

-Perez) داد نشانزمینی غده در گیاه سیب های ویژگی

Gomez et al., 2017) .چنین هم Mousavi Dehmordy et 

al. (2018) کمپوست بر رشد و تحمل به ثر کود ورمیا

تنش خشکی درخت زیتون را بررسی کردند. نتایج نشان 

دار کمپوست سبب افزایش معنیداد که کاربرد کود ورمی

 یبه آب بستگ اهیگ یدسترس. فاکتورهای رشد رویشی شد

 یآل مصرف مواد زانیبه نوع خاک، نوع کمپوست و م

 رینظخاک  یکیزیف یهایژگیو یمواد آل شیبا افزا. دارد

 لیتشک ی وکیدرولیه تیثبات ساختار، تخلخل کل، هدا

 . (Nguyen et al., 2012) ابدییها بهبود مخاکدانه

ش یافزا منظور بهدى را یهاى جدفناورى نانو فرصت

رساندن  ى و به حداقلیکارایی مصرف عناصر غذا

 ست، فراهم نموده استیط زیهاى حفاظت از مح نهیهز

(Naderi & Abedi, 2012) استفاده از نانوکودها منجر به .

افزایش کارایی مصرف مواد غذایی، کاهش سمیت خاک، 

رسیدن اثرات منفی ناشی از مصرف بیش از حد  به حداقل

 Naderi) شودکود و کاهش تعداد دفعات کاربرد کود می

& Danesh Shahraki, 2011) .عناصر از یکی سیلیکون 

 عناصر دسته در که این دلیل به است، کخا در فراوان

 به یزیاد توجه نگرفته قرار گیاهان رشد یبرا یضرور

 در اخیراً. نشده است گیاه در آن یبیولوژ نقش

 اثر به Amiri et al. (2014)توسط  شده انجام های پژوهش

 در ویژه به است، شده اشاره گیاهی گونه چندین در آن مفید

 فعالیت در افزایش با محیطی، یهاتنش بروز زمان

 نقش هااسمولیت یمحتوا باالبردن و اکسیدکننده یها آنزیم

 در غیرزنده و زنده یهاتنش به مقاومت ایجاد در را مهمی

 که کردند گزارش گران پژوهش. این کندمی ایفا گیاهان

 و زراعی گیاهان عملکرد و ارتفاع و رشد در سیلیکون

 اثر مختلف، گیاهان متابولیسم و یفیزیولوژ در چنین هم

 باعث سیلیکون مصرف. باشدمی دارا را یشماربی مثبت

 افزایش نتیجه در و آفتاب مقابل در هابرگ یگیرجهت

 . (Gottardi et al., 2012) شودمی گیاه عملکرد و فتوسنتز

 نیتر از مهم یکعنوان ی به (.Cucumis melon L)خربزه 

 اریبس یهاتوده که با دارابودن ارقام و است یزیجال اهانیگ

از مناطق  یاریدر بس داشته و یادیسترش زگمتنوع، دامنه 
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طورکلی،  به. (Barzegar et al., 2012) شودیکشت م رانیا

از  و محصول این به مردم نیاز و خربزه اهمیتبه  توجه با

 نظرگرفتن در بابربودن این محصول و با توجه به آب طرفی

افزایش عملکرد  جهت اقداماتی به نیاز ،آبی کشورشرایط کم

 بنابراین بررسی شود،می احساس و مدیریت منابع آب و کود

دو منطقه فریمان و در  تولید خربزه مشهدی رقم خاتونی

مدیریت سطوح مختلف کودی و بستر کشت  زهک تحت

 رسد. ر مینظ کمپوست ضروری بهورمی

 
 ها . مواد و روش2

صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه  این پژوهش به

های کامل تصادفی با سه تکرار طی بهار سال زراعی  بلوک

در دو شهرستان فریمان )روستای سلیمانی( و  1399

شهرستان زهک )پژوهشکده کشاورزی دانشگاه زابل( انجام 

 85درجه و  59موقعیت جغرافیایی با شهرستان فریمان شد. 

در دقیقه عرض شمالی،  70درجه و  35دقیقه طول شرقی و 

ای  در حوزه اقلیم مدیترانه و ایمتر از سطح در 1403ارتفاع 

موقعیت با  زهکشهرستان چنین  هم .گرم و خشک قرار دارد

درجه و  30دقیقه طول شرقی و  70درجه و  61جغرافیایی 

قرار  ایمتر از سطح در 483در ارتفاع دقیقه عرض شمالی  89

 وکوپن جز بندیمنطقه براساس طبقه یوهوا آب دارد.

نتایج آزمون خاک دو منطقه . باشدیگرم و خشک م یها میاقل

 ( آورده شده است. 2( و )1های ) در جدول

کاربرد انواع کود در شش سطح شامل عدم مصرف کود 

 30د گوسفندی )تن در هکتار(، کو 30)شاهد(، کود گاوی )

پاشی نانوبیومیک )دو لیتر در هکتار(، تن در هکتار(، محلول

 کامل ( و مصرفلیتر در هکتارپاشی سیلیکون )سه محلول

 سولفات و تریپل فسفات سوپر از منبع اوره، کود شیمیایی

هکتار  در کیلوگرم 150و  100، 200میزان  به ترتیب پتاسیم به

کمپوست مختلف ورمی سطح عنوان عامل اول و چهار به

 15و  10کمپوست )شاهد(، پنج، شامل عدم مصرف ورمی

 عنوان عامل دوم بودند.  تن در هکتار به

خربزه ) کشت خربزه، از بذرهای بومی خاتونی منظور به

ماه و اسفنددر نیمه دوم شد. استفاده ( مشهدیمعروف 

 20 تر ازباال کدمای خابود )مناسب  ککه دمای خا زمانی

زمین زراعی گراد در هر دو مکان مورد مطالعه( سانتی رجهد

 با یک شخم و دو دیسک سبک عمود بر هم، آماده شده و

صورت جوی و پشته  فاصله به. زمین، بالشدبا لولر تسطیح 

متر و عرض سانتی 50 که عمق جوی طوری آماده شده به

 .شدکشت در دو طرف پشته انجام و  مترسانتی 60 هاجوی

 

 . خصوصیات فیزیکی و شیمیایی نمونه خاک )فریمان(1جدول 

 بافت خاک
 یکیردایت الکته

(dS.m-1) 

 واکنش 

 گل اشباع

 آهک

(%) 

 نیتروژن قابل جذب

(%) 

 فسفر قابل جذب

(mg.kg-1) 

 پتاسیم قابل جذب

(mg.kg-1) 

 کربن آلی

(%) 

 68/0 193 5/39 058/0 10/8 62/7 02/5 لوم شنی

 

 . خصوصیات فیزیکی و شیمیایی نمونه خاک )زهک(2جدول 

 بافت خاک
 یکیردایت الکته

(dS.m-1) 

 واکنش 

 گل اشباع

 آهک

(%) 

 نیتروژن قابل جذب

(%) 

 فسفر قابل جذب

(mg.kg-1) 

 پتاسیم قابل جذب

(mg.kg-1) 

 کربن آلی

(%) 

 32/0 170 6/16 03/0 5/18 12/8 2/3 لوم شنی
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 کمپوستورمینمونه کود و ترکیب عناصر در ها شیمیایی  . ویژگی3جدول 

 (%) نیتروژن (%) فسفر (%) پتاسیم عصاره گل اشباع ((dS.m-1 یکیردایت الکته

9/6 75/7 15/1 16/1 45/1 

 

 70و با فاصله روی ردیف متر ها سه عرض پشته

سه  مقدار بذر موردنیازشد. متر در نظر گرفته سانتی

تن در  30، پیش از کشت و در پاییزبود. کیلوگرم در هکتار 

پوسیده تن در هکتار کود گوسفندی  30هکتار کود گاوی و 

شد. مخلوط  کروی زمین پخش و با یک دیسک با خا

کیلوگرم در هکتار کود اوره به کود دامی اضافه  100 مقدار

. سپس کود تا فرایند پوسیدن تسریع و تکمیل شود شد

پتاسیم  سولفات و تریپل فسفات سوپر از منبع اوره، شیمیایی

روی هکتار  در کیلوگرم 150و  100، 100میزان  به ترتیب به

 میکمپوستورشد. مخلوط  کزمین پخش و با خا

ای کرم گونهو  میدا دکواز  دهستفاا با مایشدر آز فتهرکار به

شد. تهیه  دانشگاه زابل مزرعه تحقیقاتیاز  1خاکی

نمونه کود و ترکیب عناصر در های شیمیایی  ویژگی

 ( آورده شده است. 3در جدول ) کمپوست ورمی

 یاریآب. قبل از کشت بذر انجام شد یارین آبیاول

بذرها با استفاده از رطوبت  بود. یو نشت یثقل صورت به

ن ی. در اشدندک هفته سبز یجوانه زده و ظرف  کخا

. دور شددوم انجام  یاریخشک شده و آب کزمان خا

 یط خاصیشرا درمگر  بود، بار یکروز  پنجهر  یاریآب

دور  کاهشسبب  چند روز که مدت به باال یر دماینظ

 . شدبار  کیروز  سههر تا  یاریآب

 میزان به ترتیب به سیلیکونپاشی نانوبیومیک و محلول

در هکتار در مرحله چهار  (لیتر آبدر هزار )لیتر  3و  2

برگی انجام شد. کود زیستی نانوبیومیک از شرکت 

کود زیستی مشهد خریداری شد.  پیشگامان نانومواد

اسیلوس، سودوموناس، ب متشکل از ازتوباکتر، نانوبیومیک،

                                                                                    
1. Eisenia foetida 

درصد  2هیومیک، درصد اسید 32 آزوسپرولیوم،

 36/0 ،درصد پتاسیم 12درصد مولیبدن،  1/0 اسیدفولیک،

درصد  10 درصد کلسیم، 36/0 منگنز، 3/4 درصد منیزیم،

. درصد آهن و انواع اسیدهای آمینه است 9/5 روی،

مورد استفاده در این پژوهش از شرکت  سیلیکونمحلول 

، با فرمول سیلیکونتهیه شد. محلول  هامون بذر زرین

و با  (H4SiO4) اسید سیلیسیک صورت به، اکسید سیلیکون

استفاده شد. درصد حجمی  36درصد وزنی و  30ترکیب 

 غروب هنگام و روز پایانی های ساعتپاشی در محلول

ای و با فشار یکسان روی سمپاش پشتی تلمبه با آفتاب

 50ها پاش تا باالی بوته. فاصله نازل سمها انجام شدبوته

 قطرات شدن یجار زمان تا ردنک یبود. اسپر مترسانتی

 افت. ی ادامه هابوته یاز رو محلول

 یدگیرسها یک هفته پس از عملیات برداشت میوه

 یبندا شبکهیرات در رنگ ییتغو با مشاهده  کیولوژیزیف

در روزهای پنجم تیرماه در شهرستان زهک و  وهیم یرو

 منظور بهشانزدهم مردادماه در شهرستان فریمان انجام شد. 

، تعداد پنج میوه از هر وهین مزو متوسط و ردکعمل یابزیار

برداشت با  س ازپتصادفی انتخاب و  صورت بهکرت 

محاسبه  ردکعملشدند و میانگین  نزو تالیجید یوزترا

 میوه ردکو عمل لوگرمیک برحسبها وهین مز. متوسط وشد

ضخامت گوشت  .شدند برآورد ارکتدر ه تن برحسب

ری متر اندازگیمیلی برحسبمیوه با استفاده از کولیس و 

شد. جهت تعیین میزان مواد جامد محلول، یک نمونه از 

گوشت )مزوکارپ+ آندوکارپ( برداشت و سپس عصاره 

میوه تهیه و میزان مواد جامد محلول میوه با استفاده از 
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 کشور 1ت آتاگوکساخت شر، N1رفرکتومتر دستی )مدل 

 عناصر غلظت نییگیری شد. جهت تع( اندازهژاپن

آون  شده در فراهم یهانمونه پتاسیم،نیتروژن، فسفر، 

شرکت پارس طب نوین  ساخت، PTN 55 مدل) دیجیتال

 48 مدت به گرادیسانت درجه 70کشور ایران( با دمای 

تهیه شد. ها  آن کخش خاکسترساعت قرار گرفتند و 

لدال جروش کگیری عنصر نیتروژن با استفاده از اندازه

(Kjeldahl )(1833 فسفر با استفاده از روش ،)Olsen et al. 

)اسپکتروفتومتر  سنجطیف( با استفاده از دستگاه 1954)

( ایکآمر کشور 2یونیکوت کساخت شر، UV-2100Sمدل 

 جورسنسنجی با استفاده از دستگاه نو پتاسیم به روش شعله

ساخت  3وی، شرکت جنPFP7 مدلفتومتر )فلیم ایشعله

گیری و تعیین شد. آزمایشگاه اندازه( در کشور انگلستان

 SASافزار آماری ها با استفاده از نرم تجزیه و تحلیل داده

(، و مقایسه میانگین تیمارها با استفاده از آزمون 4/9)نسخه 

  دانکن در سطح احتمال پنج درصد انجام شد.

 

 . نتایج و بحث 3
  وهیعملکرد م. 1. 3

از آزمایش در هر  های حاصلنتایج تجزیه واریانس داده

دو شهرستان فریمان و زهک نشان داد که اثر سطوح 

مختلف کودی و اثرات متقابل آن با سطوح کود 

میوه با احتمال خطای یک  عملکردکمپوست بر  ورمی

کمپوست اما بین سطوح کود ورمی ،دار بوددرصد معنی

داری در عملکرد میوه مشاهده نشد و تفاوت معنی

های آماری مشابه قرار گرفتند )جدول گروهها در میانگین

( نشان داد 5ی اثرات متقابل )جدول میانگینها (. مقایسه4

میوه در شهرستان فریمان از تیمار  عملکردین تر بیش

پاشی نانوبیومیک و مصرف کود گاوی در شرایط محلول

                                                                                    
1. Atago Manual 

2. Unico 
3. Jenway 

از  چنین همکمپوست و تن در هکتار ورمی 15استفاده از 

پاشی سیلیکون انوبیومیک و محلولپاشی ن تیمار محلول

کمپوست تن در هکتار ورمی 10همراه با استفاده از 

آمد. از سوی دیگر،  دست بهتن در هکتار(  73/25)

میوه در شهرستان زهک از تیمار  عملکردین تر بیش

تن در هکتار  15پاشی نانوبیومیک و مصرف محلول

در آمد.  دست بهتن در هکتار(  24/12کمپوست )ورمی

 4/13میوه در شهرستان فریمان ) عملکردین تر کممقابل 

تن در هکتار(  86/8تن در هکتار( و در شهرستان زهک )

از تیمار عدم مصرف کود )شاهد( و عدم مصرف 

 براساس(. 5آمد )جدول  دست بهکمپوست )شاهد(  ورمی

 1 های و زهک )جدول نتایج نمونه خاک دو منطقه فریمان

د که خاک شهرستان فریمان تحت شو( مشاهده می2و 

تر از خاک شهرستان زهک دارای شرایط شرایط اسیدی غنی

رسد در این نظر می بهتر است.  قلیایی و با مقدار آهک بیش

و عملکرد میوه در شهرستان تر وزن  آزمایش تأثیرپذیری بیش

تر شاخساره  به رشد سریع شهرستان زهکنسبت به  فریمان

تحت تر عناصر غذایی  بیش فراهمیبه  در شهرستان فریمان

 در شهرستان زهکمربوط باشد و کمبود آن شرایط اسیدی 

عدم  .داده استنشان تحت شرایط قلیایی تری را  اثرات بیش

کمپوست عملکرد میوه تحت سطوح ورمیگیر  تغییرات چشم

تر متأثر از  بیشعملکرد  افزایشدهنده این است که  نشان

قابل توجه است که در  ه است.سطوح کودی مختلف بود

غذایی موجود دلیل افزایش جذب عناصر  شرایط اسیدی به

عناصر  افزایش فراهمیاز یک طرف و در محلول خاک 

از طرف دیگر کارایی کمپوست موجود در کود ورمیغذایی 

که بین سطوح کودی  طوری به ،هیافتجذب عناصر افزایش 

 افزایش فراهمیشود. مشاهده نمی اختالف چندانی مختلف

توسط  طور کاراتر قبالً عناصر غذایی در شرایط اسیدی به

در سایر گیاهان به اثبات رسیده و نتایج  گران پژوهشسایر 

  باشد.ها می در راستای نتایج حاصله توسط آن پژوهشاین 
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در آزمایش خود نشان دادند که در شرایط  گران پژوهش

سبب کاهش  مواد غذایی کاهش فراهمی ،قلیایی خاک

 شودگالبی میدر گیاه کلروفیل و در نتیجه فتوسنتز 

(Ferenc et al., 2012)،  گیاه که در آزمایش حاضر در

در شرایط  کمپوستورمیمشاهده شد و با افزودن  خربزه

بودن  اثرات قلیاییخاک  محیطکردن  قلیایی و یا اسیدی

دلیل کاهش  Roosta (2011). محلول غذایی کاهش یافت

کاهش نرخ فتوسنتز در اثر دلیل  را بهرشد در شرایط قلیایی 

چنین سنتز ناقص  کربنات و همکلروز برگ ناشی از بی

 Sharifiasl. مشابه نتایج آزمایش حاضر کرد عنوانکلروفیل 

et al. (2012)  گزارش کردند که تجمع امالح، کاهش

جذب آب و کاهش جذب عناصر در شرایط قلیایی رخ 

تواند موجب کاهش رشد گیاهان در شرایط دهد که میمی

اسیدی وزن تر و خشک ساقه  تحت شرایطقلیایی شود. 

سازی قلیایت و کاهش چنین با خنثی یابد. همافزایش می

بهبود  وباعث افزایش جذب عناصر غذایی  5/5اسیدیته تا 

 شود. صفات کمی و کیفی در شمعدانی می

ی تیمارهای آلی سبب افزایش رسد اثر اصالحنظر می به

عملکرد تربودن  دلیل بیششده است. و عملکرد میوه وزن 

پاشی سیلیکون پاشی نانوبیومیک و محلولمیوه در اثر محلول

تواند در نتیجه رشد رویشی ناشی از رساندن سریع می

عناصر غذایی باشد که باعث فتوسنتز و تولید مواد فتوسنتزی 

تر جهت انتقال  جود عناصر آوندی بیشدنبال آن و تر و به بیش

استفاده از نانوکودها شود. سریع مواد پرورده به میوه گیاه می

منجر به افزایش کارایی مصرف مواد غذایی، کاهش سمیت 

رسیدن اثرات منفی ناشی از مصرف بیش از  خاک، به حداقل

 Naderi) شودحد کود و کاهش تعداد دفعات کاربرد کود می

& Danesh Shahraki, 2011) . 

 
 کمپوستیو بستر کشت ورم یسطوح مختلف کود تیریخربزه تحت تأثیر مد. تجزیه واریانس صفات میوه 4جدول 

 درجه آزادی منبع تغییرات
 ضخامت گوشت وهیوزن م وهیعملکرد م

 زهک فریمان زهک فریمان زهک فریمان

 0416/0 153/0 0073/0 0311/0 050/7 02/68 2 بلوک

 65/27* 5 یسطوح کود
**76/3 

*126/0 
*0297/0 ns 051/0 ns 158/0 

 ns 65/4 ns 13/1 *086/0 3 کمپوستیورم
*0203/0 ns 025/0 *361/0 

 11/42** 15 اثرات متقابل
**80/3 

*078/0 
*0184/0 ns 030/0 *219/0 

 125/0 0280/0 0087/0 0369/0 058/1 204/12 46 خطای آزمایشی

 46/11 77/4 55/4 04/5 53/9 52/15 - (%ضریب تغییرات )

ns** دار در سطوح احتمال پنج و یک درصد.معنیدار و  غیر معنیترتیب  : به، * و 

 
 کمپوستیو بستر کشت ورم یسطوح مختلف کود تیریخربزه تحت تأثیر مد. تجزیه واریانس صفات میوه 4جدول ادامه 

 درجه آزادی تغییراتمنبع 
 ونیتراسیبه ت مواد جامد محلولنسبت  ونیتراسیمجموع ت مواد جامد محلول

 زهک فریمان زهک فریمان زهک فریمان

 0137/0 0060/0 239/0 329/1 261/1 425/0 2 بلوک

 26/4** 5 یسطوح کود
**003/14 

**63/27 
**62/9 

**332/0 
**059/0 

 25/3** 3 کمپوستیورم
**59/8 

**31/19 
**72/35 

**135/0 
**603/0 

 41/2** 15 اثرات متقابل
**28/6 

**78/12 
**04/5 

**145/0 
**060/0 

 0082/0 0253/0 3301/0 841/1 7683/0 5657/0 46 خطای آزمایشی

 59/10 72/15 30/6 39/11 54/11 55/6 - (%ضریب تغییرات )

nsسطوح احتمال پنج و یک درصد.دار در دار و معنی ترتیب غیر معنی ، * و **: به 
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 کمپوستیو بستر کشت ورم یسطوح مختلف کود تیریخربزه تحت تأثیر مدهای صفات میوه . مقایسه میانگین5جدول 
 (cm) ضخامت گوشت (kg) وهیم وزن (ton.ha-1) وهیعملکرد م تیمارهای آزمایشی

 زهک زهک فریمان زهک فریمان کمپوستیورم یسطوح کود

 کودعدم مصرف 
 )شاهد(

40/13 عدم مصرف )شاهد(  c 86/8  e 43/3  e 86/1  e 33/2  c 

73/15 تن در هکتار 5  bc 95/8  de 71/3  bcde 89/1  de 83/2  abc 

73/20 تن در هکتار 10  abc 59/9  cde 72/3  bcde 003/2  bcde 16/3  ab 

73/20 تن در هکتار 15  abc 44/9  de 78/3  abcde 007/2  bcde 16/3  ab 

 کود گاوی

66/20 عدم مصرف )شاهد(  abc 96/9  bcde 68/3  bcde 01/2  abcde 00/3  abc 

40/20 تن در هکتار 5  abc 58/10  abcde 70/3  bcde 03/2  abcde 16/3  ab 

40/25 تن در هکتار 10  a 88/11  ab 81/3  abcd 06/2  abcd 16/3  ab 

73/25 تن در هکتار 15  a 75/11  abc 98/3  abc 11/2  abc 33/3  a 

 کود گوسفندی

33/19 عدم مصرف )شاهد(  abc 80/9  bcde 60/3  cde 95/1  cde 83/2  abc 

06/22 تن در هکتار 5  ab 02/10  abcde 68/3  bcde 98/1  bcde 16/3  ab 

66/25 تن در هکتار 10  a 91/11  ab 83/3  abcd 05/2  abcd 16/3  ab 

40/25 تن در هکتار 15  a 81/11  abc 95/3  abc 13/2  abc 16/3  ab 

 نانوبیومیک

73/23 عدم مصرف )شاهد( a 12/11  abcd 93/3  abc 10/2  abc 00/3  abc 

10/23 تن در هکتار 5  ab 75/11  abc 94/3  abc 11/2  abc 16/3  ab 

73/25 تن در هکتار 10  a 75/11  abc 06/4  ab 19/2  a 33/3  a 

73/25 تن در هکتار 15  a 24/12  a 11/4  a 17/2  ab 50/3  a 

 سیلیکون

73/20 عدم مصرف )شاهد(  abc 78/9  bcde 70/3  bcde 04/2  abcde 00/3  abc 

10/23 تن در هکتار 5  ab 69/10  abcde 79/3  abcde 99/1  bcde 00/3  abc 

73/25 تن در هکتار 10  a 91/11  ab 02/4  ab 14/2  ab 33/3  a 

40/25 تن در هکتار 15  a 75/11  abc 008/4  ab 15/2  ab 50/3  a 

 NPKکود شیمیایی 

30/20 عدم مصرف )شاهد(  abc 12/10  abcde 49/3  de 98/1  bcde 83/2  abc 

40/20 تن در هکتار 5  abc 22/10  abcde 74/3  abcde 99/1  bcde 50/2  bc 

40/25 تن در هکتار 10  a 91/11  ab 78/3  abcde 03/2  abcde 16/3  ab 

40/25 تن در هکتار 15  a 98/10  abcde 83/3  abcd 06/2  abcd 16/3  ab 

 داری ندارند.های دارای حروف مشابه، براساس آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد اختالف معنیدر هر ستون، میانگین
 

 کمپوستیو بستر کشت ورم یسطوح مختلف کود تیریخربزه تحت تأثیر مدهای صفات میوه . مقایسه میانگین5جدول ادامه 
 ونیتراسیبه ت مواد جامد محلولنسبت  (%) ونیتراسیمجموع ت (%) مواد جامد محلول تیمارهای آزمایشی

 زهک فریمان زهک فریمان زهک فریمان کمپوستیورم یسطوح کود

 عدم مصرف کود
 )شاهد(

98/10 عدم مصرف )شاهد(  cd 95/6  defghi 34/8  j 61/5  k 49/1  ab 15/1  a 

78/12 تن در هکتار 5  ab 98/9  ab 35/8  j 14/8  hi 58/1  a 16/1  a 

92/12 تن در هکتار 10  a 51/10  a 81/9  ghi 69/8  fgh 46/1  ab 17/1  a 

24/12 تن در هکتار 15  abc 41/8  bcd 20/10  ghi 003/9  fgh 13/1  cdef 94/0  bc 

 کود گاوی

67/10 عدم مصرف )شاهد(  de 11/6  fghij 35/10  ghij 23/7  ij 95/0  defgh 79/0  cdef 

33/11 تن در هکتار 5  cd 25/7  defgh 87/11  defghi 98/8  fgh 94/0  defgh 75/0  defgh 

78/12 تن در هکتار 10  ab 31/9  abc 29/12  defgh 45/9  def 04/1  cdefg 06/1  ab 

23/11 تن در هکتار 15  cd 35/6  efghi 78/13  bcd 82/10  bc 84/0  fgh 60/0  ghi 

 کود گوسفندی

25/11 مصرف )شاهد( عدم  cd 98/5  ghij 97/9  ghi 66/6  j 07/1  cdefg 85/0  cd 

33/11 تن در هکتار 5  cd 88/7  cde 96/10  efghij 77/8  fgh 95/0  cdefgh 83/0  cde 

92/12 تن در هکتار 10  a 48/10  a 33/12  defgh 18/9  efgh 07/1  cdefg 08/1  ab 

98/10 تن در هکتار 15  cd 35/7  defg 98/12  cdef 50/10  c 88/0  efgh 70/0  defghi 

 نانوبیومیک

35/9 عدم مصرف )شاهد(  e 55/4  j 03/13  cdef 96/8  fgh 77/0  gh 59/0  hi 

33/11 تن در هکتار 5  cd 51/6  efghi 58/13  bcd 38/10  cd 86/0  efgh 65/0  fghi 

38/11 تن در هکتار 10  cd 85/6  defghi 03/15  abc 02/11  bc 78/0  gh 61/0  ghi 

45/10 تن در هکتار 15  de 31/5  ij 11/17  a 08/14  a 67/0  h 54/0  i 

 سیلیکون

35/9 عدم مصرف )شاهد(  e 55/5  hij 50/10  fghij 32/8  gh 89/0  defgh 67/0  efghi 

25/11 تن در هکتار 5  cd 81/7  cdef 33/13  cde 07/9  efgh 87/0  efgh 80/0  cdef 

56/11 تن در هکتار 10  abcd 48/8  bcd 32/14  bcd 10/10  cde 78/0  gh 77/0  defg 

23/11 تن در هکتار 15  cd 38/7  defg 93/15  ab 72/11  b 67/0  h 66/0  efghi 

 NPKکود شیمیایی 

23/11 عدم مصرف )شاهد(  cd 95/6  defghi 79/8  j 81/6  j 25/1  bc 07/1  ab 

24/12 تن در هکتار 5  abc 88/7  cde 62/9  ghi 83/6  j 19/1  cd 08/1  ab 

92/12 تن در هکتار 10  a 48/10 a 54/10  fghij 00/9  fgh 16/1  cde 11/1  ab 

56/11 تن در هکتار 15  abcd 81/7  cdef 81/12  cdefg 35/9  efg 93/0  defgh 76/0  defg 

 داری ندارند.درصد اختالف معنیهای دارای حروف مشابه، براساس آزمون دانکن در سطح احتمال پنج در هر ستون، میانگین
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 پژوهشآمده در این  دست بهنتایج مشابهی نظیر نتایج 

مثبت سالیسیلیک اسید  تأثیرتوان یافت که حاکی از را می

در افزایش میزان فتوسنتز است که منجر به افزایش رشد و 

که  آنجایی. از(Poor et al., 2011)شود میوه می عملکرد

 اعث افزایش سیستم ریشه و درب کاربرد سالیسیلیک اسید

شود و نیز با نتیجه افزایش جذب آب و مواد معدنی می

افزایش در میزان فعالیت فتوسنتزی گیاه باعث تولید 

تواند باعث ، میشود میکربوهیدرات توسط گیاه  تر بیش

 Eshghi et) افزایش عملکرد گیاه در شرایط تنش گردد

al., 2017) که  دیگری بیان شد پژوهش. در نتیجه

پاشی با غلظت کم سالیسیلیک اسید باعث افزایش  محلول

 چنین همها و در تقسیم و اندازه سلولی و تمایز سلول

های استحکامی و جلوگیری از تخریب سبب افزایش بافت

. شدبهبود عملکرد خیار  شد، بنابراین سببدیواره سلولی 

 تر کمعملکرد خیار ممکن است ناشی از رشد کاهش 

 برگ باشد تر کمریشه، سطح برگ پایین و ماده خشک 

(Azarmi, 2018) . 

از طریق  کمپوستو ورمی دامیاستفاده از کودهای 

، کافزایش محتوای مواد آلی و فعالیت بیولوژیکی خا

تثبیت ذرات ، کافزایش مقدار کربن آلی و نیتروژن کل خا

 و طریق باندکردن ذرات معدنی مانند فسفرخاکدانه از 

تقویت موجب  پتاسیم به فرم کلوئیدی از هوموس یا رس

شده و در  کساختمان فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خا

نهایت با افزایش فراهمی عناصر غذایی و مواد آلی در 

مثبت گذاشته و  تأثیربر فرایند فتوسنتز دسترس گیاه 

 تأثیر د.نشو وهیم عملکردد سبب افزایش نتوان می

به مقدار زیادی به توان را میکمپوست در رشد گیاه  ورمی

گیاه  وسیله بهشده  نیتروژن جذب ویژه بهمواد مغذی معدنی 

مثبت کود دامی در بهبود ساختار  تأثیر چنین هم. نسبت داد

و افزایش قدرت جذب و نگهداری آب  کفیزیکی خا

کود گاوی موجب  باشد. عالوه بر اینآن می توسط

 یشود. کود گوسفندافزایش دسترسی گیاه به نیتروژن می

کردن فسفر  یو معدن یه مواد آلیش تجزیق افزایطر از

استفاده  به شکل قابلها  آن لیو تبد یموجود در مواد آل

فا یرا در چرخه فسفر خاک ا یدینقش کل احتماالًاه، یگ

حد مطلوب  م خاک دریپتاس که اینبا توجه به کرده است. 

م یمقدار پتاس یآل هایش مصرف کودین با افزایبود، بنابرا

اثر  Rasouli & Maftoun (2010). شد تر بیشخاک 

 یتروژن بر برخیا بدون نیبا و  یمانده دو ماده آلیباق

جه ین نتیکردند و به ا یخاک را بررس ییایمیش های ویژگی

است  تر بیش یب کود دامیدر ترک زان فسفریدند که میرس

ها  آن مارشده باین عناصر در خاک تیجه مقدار ایدر نت

مانده و یاثر باق Barahimi et al. (2009). است تر بیش

م یتروژن، فسفر و پتاسیبر غلظت ن یآل یکودها یتجمع

م یکردند و نشان دادند که پتاس یدر خاک و گندم را بررس

نسبت به شاهد  آلیش مقدار کود یز با افزایقابل جذب ن

م ین غلظت پتاستری بیشدا کرد و یپ یداریش معنیافزا

تن  100مار یلوگرم( مربوط به تیگرم در کیلیم 1572)

 Bhunia & Chkrabortyبود. مطابق گزارش  یکود گاو

عناصر  افزایش فراهمیعنوان شده است که  (2011)

کردن  فراهم چنین همها و غذایی، فعالیت میکروارگانیسم

کمپوست، دلیل ایط فیزیکی بستر کشت توسط ورمیشر

نسبت به تیمار فرنگی  گوجهافزایش خصوصیات رشدی 

باشد. جذب بهتر مواد مغذی توسط گیاهان تیمار شاهد می

دهد که بهبود رشد ریشه کمپوست نشان میشده با ورمی

و یا جذب مواد مغذی در واحد ریشه ممکن است یکی از 

افزایش . تحریک رشد گیاه باشد های درگیر درمکانیسم

نیز کلسیم استفاده از  تأثیراندازه میوه و عملکرد انار تحت 

 . (Marathe et al., 2017) مشاهده شده است

 

  وهیوزن م. متوسط 2. 3

های حاصل از آزمایش در هر نتایج تجزیه واریانس داده



 تکمپوسیورم کشت بستر و یکود مختلف سطوح تیریمد تحت یخاتون رقم خربزه دیتول یابیارز

 

 1400پاییز   3شماره   23دوره 
655

دو شهرستان فریمان و زهک نشان داد که اثر سطوح 

 کمپوست و اثرات متقابلاثر کود ورمیمختلف کودی، 

با احتمال خطای پنج درصد  وهیوزن م بر متوسطها  آن

 مقایسه نتایج براساس(. 4دار بود )جدول معنی

در شهرستان  که ی اثرات متقابل مشاهده شدمیانگینها

( از تیمار لوگرمیک 11/4) وهیوزن مین تر بیشفریمان 

ن در هکتار ت 15پاشی نانوبیومیک و مصرف محلول

( در لوگرمیک 19/2کمپوست و در شهرستان زهک )ورمی

تن در هکتار  10پاشی نانوبیومیک و مصرف تیمار محلول

 وهیوزن مین تر کمآمد. در مقابل،  دست بهکمپوست ورمی

( و در شهرستان لوگرمیک 43/3در شهرستان فریمان )

( در تیمار عدم مصرف کود )شاهد( لوگرمیک 86/1زهک )

آمد  دست بهکمپوست )شاهد( دم مصرف ورمیو ع

 ازپاشی نانوبیومیک رسد محلولمی نظر به(. 5)جدول 

 زایشی یهااندام به یفتوسنتز مواد انتقال تقویت طریق

در این پژوهش شود.  وهیوزن م افزایش سبب تواندمی

میوه  وزنکمپوست بر مشاهده شد که کاربرد کود ورمی

ش یق افزایکمپوست از طرورمیاثرات متفاوتی گذاشت. 

 وهیوزن مخاک و بهبود خاکدانه، باعث افزایش  یماده آل

داشتن مواد غذایی کافی  دلیل بهکمپوست ورمیشده است. 

 و ، فسفرنیتروژنو افزایش قابلیت جذب عناصری نظیر 

از  های ناشیافزایش میکروارگانیسم به دنبالپتاسیم 

مثبت گذاشته و  تأثیرنتز بر فرایند فتوسفعالیت کرم خاکی 

کمپوست ورمی شود. وهیوزن متواند سبب افزایش می

های مفید برای حاوی عناصر غذایی و میکروارگانیسم

آن موجب افزایش عملکرد  از استفادهرشد گیاهان است و 

مطابق با نتیجه . (Rahmatpour et al., 2014)شود می

بر خربزه تیل  پژوهشدر  Manh & Wang (2014)مطالعه 

کمپوست در بسترهای حاوی مقادیر باالی ورمی احتماالً

پاسخ به غلظت  علت مقادیر باالی نمک و یا احتماالً به

های رشد گیاهی مانند اکسین و باالی هورمون

ها، رشد توسط میکروارگانیسم اسید تولیدی هیومیک

های زیرا مواد هیومیکی در غلظت .یابدها کاهش می نهال

پژوهش نتایج  با مطابق. باشندیین، محرک رشد گیاه میپا

و  (Saw et al., 2010) در یک مطالعه بر انگورحاضر 

فرنگی نیز مشاهده شده است که  در میوه توت چنین هم

کاربرد سالیسیلیک اسید باعث افزایش وزن تر میوه نسبت 

در میوه سیب نیز . (Joseph et al., 2010) شودبه شاهد می

ه شده تیمار سالیسیلیک اسید میزان وزن تر میوه، مشاهد

داری طور معنیها، کاروتنوئیدها و پرولین را بهکلروفیل

کاهش رقابت در . (Turkyilmaz et al., 2015) افزایش داد

 شودمیانگور کسب مواد غذایی سبب افزایش وزن میوه 

(Domingos et al., 2016) . 

 

 میوه  ضخامت گوشت. 3. 3

ها در شهرستان فریمان، نتایج تجزیه واریانس داده براساس

کدام از سطوح  هیچ تأثیرمیوه تحت  ضخامت گوشت

 ،کمپوست قرار نگرفتمختلف کودی و سطوح کود ورمی

کمپوست و اثرات اما در شهرستان زهک اثر کود ورمی

 ضخامت گوشتمتقابل آن با سطوح مختلف کودی، بر 

(. 4دار بود )جدول معنی میوه با احتمال خطای پنج درصد

ی اثرات ساده در میانگینها مقایسه نتایجبا این وجود 

 ضخامت گوشتین تر بیش که شهرستان فریمان نشان داد

متر( و سانتی 58/3پاشی نانوبیومیک )میوه در تیمار محلول

متر( سانتی 55/3کمپوست )تن در هکتار ورمی 15مصرف 

ی میانگینها مقایسه جنتای براساس چنین همآمد.  دست به

ضخامت ین تر بیشاثرات متقابل در شهرستان زهک 

پاشی متر( در تیمار محلولسانتی 50/3میوه ) گوشت

کمپوست تن در هکتار ورمی 15نانوبیومیک و مصرف 

 33/2میوه ) ضخامت گوشتین تر کمحاصل شد. 

متر( در شهرستان زهک در تیمار عدم مصرف کود  سانتی

 دست بهکمپوست )شاهد( مصرف ورمی)شاهد( و عدم 
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آلی فسفر موجود در کودهای  (. احتماال5ًآمد )جدول 

 خاکاثر مثبتی بر شرایط کمپوست مختلف و کود ورمی

 شدهداشته و از این طریق منجر به افزایش جذب پتاسیم 

 تأثیرجذب نیتروژن  بر. حضور پتاسیم در خاک است

. با توجه به ستافزایش داده ارا  آن فراهمیگذاشته و 

گیاهان گوشتی که اظهار داشت  Shadia (2011)گزارش 

ورا با نیاز دارند، لذا تیمار آلوئه یبه نیتروژن و پتاسیم زیاد

افزایش  برکودهای حاوی نیتروژن و پتاسیم، اثرات مثبتی 

افزایش  گذارد.این گیاه میگوشتی طول و عملکرد برگ 

یک آزمایش غلظت پتاسیم ثابت در محلول غذایی 

موجب افزایش ضخامت گوشت میوه طالبی شد  کشت آب

(Kokabi & Tabatabaei, 2011). پاشی محلول چنین هم

با کود اوره عملکرد، تعداد میوه در هر درخت، میانگین 

وزن تک میوه، درصد اسیدیته قابل تیتراسیون و نسبت 

افزایش داد در گیاه انار میوه را  وزن گوشت به آب

(Sobhi Rostami & Gholchin, 2011) . 

 

  1کل مواد جامد محلول. درصد 4. 3

های حاصل از آزمایش در هر نتایج تجزیه واریانس داده

دو شهرستان فریمان و زهک نشان داد که اثر سطوح 

 کمپوست و اثرات متقابلمختلف کودی، اثر کود ورمی

با احتمال خطای  مواد جامد محلول بر درصد کلها  آن

 مقایسه نتایج براساس(. 4دار بود )جدول یک درصد معنی

در شهرستان که  ی اثرات متقابل مشاهده شدمیانگینها

 92/12) کل مواد جامد محلولین درصد تر بیش فریمان

مشترک از تیمار عدم مصرف کود )شاهد(،  طور بهدرصد( 

تیمار مصرف کود گوسفندی و تیمار مصرف کودهای 

کمپوست و در تن در هکتار ورمی 10میایی و کاربرد شی

درصد( از تیمار عدم مصرف کود  51/10شهرستان زهک )

کمپوست تن در هکتار ورمی 10)شاهد( و شرایط کاربرد 

                                                                                    
1. Total Soluble Solids (TSS) 

ین درصد تر کم حاصل شد. در مقابل، در شهرستان فریمان

مشترک در  طور بهدرصد(  35/9) کل مواد جامد محلول

پاشی سیلیکون و نانوبیومیک و محلول پاشیتیمار محلول

کمپوست و در شرایط عدم مصرف )شاهد( ورمی

پاشی درصد( در تیمار محلول 55/4شهرستان زهک )

کمپوست نانوبیومیک و عدم مصرف )شاهد( ورمی

در این است که  گر بیاناین نتیجه (. 5مشاهده شد )جدول 

 مصرف کود گوسفندی و مصرف کودهای شیمیایی تیمار

تن در هکتار،  10کمپوست به با رسیدن مقدار ورمی

های در محیطولی قندهای محلول افزایش یافت. درصد 

پاشی و محلولکمپوست ورمی کم مقادیرکشت حاوی 

قندهای  درصدکاهش پاشی سیلیکون نانوبیومیک و محلول

 تر کمهای محیطی دهنده تنشمحلول مشاهده شد که نشان

. در این بسترها استدسترس  قابل و فراهمی عناصر غذایی

 دنبال آن بهافزایش جذب آب و مواد معدنی و  احتماالً

تواند باعث تولید می ،افزایش در میزان فعالیت فتوسنتزی

و در نتیجه محلول  هایقندها و کربوهیدرات تر بیش

در در شرایط استفاده از ترکیبات آلی افزایش عملکرد گیاه 

. این شود کمپوستاربرد ورمیتیمارهای مصرف کود و ک

میوه بر  Eshghi et al. (2017)نتایج با نتیجه پژوهش 

نشان  گران پژوهشمطابقت دارد. فرنگی رقم پاروس  توت

کمپوست، منجر به اسید موجود در ورمی دادند که هیومیک

افزایش جذب آب و مواد غذایی و انتقال مواد فتوسنتزی 

های پسته را  نهال دریل شود و در نتیجه میزان کلروفمی

مطالعه در . (Razavi Nasab et al., 2017)دهد افزایش می

که گیاهان تیمارشده با  شدفرنگی نیز مشاهده  گوجه بر

ی نسبت به تر بیشهای فتوسنتزی کمپوست، رنگدانهورمی

در اما . (Chinsamy et al., 2013)گیاهان شاهد داشتند 

یوه کیوی کشت ی مواد جامد محلول مدیگر گزارش

شده با کود آلی بیان  از میوه درختان تغذیه تر بیشمعمولی 

 نظر به .(Nunes-Damaceno et al., 2013)شده است 
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 هایآنزیم فعالیت افزایش رسد سیلیکون از طریق می

 در را مهمی نقش هااسمولیت محتوای باالبردن و اکسیدکننده

 ,.Amiri et al) کندمی ایفا گیاهان درش تن به مقاومت ایجاد

مطالعات نشان داده تیمار سالیسیلیک اسید باعث . (2014

 (انتقال از منبع به مبدأ) افزایش انتقال قندها از برگ به میوه

شده سالیسیلیک اسید سبب  چنین مشاهده هم .شودمی

و با افزایش ترکیباتی  شدهها تحریک هیدرولیز کربوهیدرات

شود. میاد یک منبع اسمزی ایج سببمانند قندهای محلول 

 تحت تأثیر فرنگیقند محلول در گوجهمیزان مطابق این نتایج 

  .(Poor et al., 2011)یافت تیمار سالیسیلیک اسید افزایش 

 

  1کل ونیتراسیقابل ت تهیدیاس. 5. 3

های حاصل از آزمایش در هر نتایج تجزیه واریانس داده

اثر سطوح  دو شهرستان فریمان و زهک نشان داد که

 کمپوست و اثرات متقابلمختلف کودی، اثر کود ورمی

با احتمال  کل ونیتراسیقابل ت تهیدیاسبر درصد ها  آن

 نتایج براساس(. 4دار بود )جدول خطای یک درصد معنی

 که ی اثرات متقابل مشاهده شدمیانگینها مقایسه

در شهرستان  ونیتراسیقابل ت تهیدیاسین درصد تر بیش

 08/14درصد(؛ و در شهرستان زهک ) 11/17فریمان )

تن  15پاشی نانوبیومیک و مصرف درصد( از تیمار محلول

ین تر کمآمد. در مقابل،  دست بهکمپوست در هکتار ورمی

 34/8در شهرستان فریمان ) ونیتراسیقابل ت تهیدیاسدرصد 

درصد( در تیمار عدم  61/5درصد( و در شهرستان زهک )

کمپوست عدم مصرف ورمیمصرف کود )شاهد( و 

 تهیدیاسافزایش  (. احتماال5ً)شاهد( مشاهده شد )جدول 

تواند پاشی نانوبیومیک میدر اثر محلول ونیتراسیقابل ت

رشد رویشی ناشی از رساندن سریع عناصر غذایی  دلیل به

 تر بیشباشد که باعث فتوسنتز و تولید مواد فتوسنتزی 

ناشی از  ونیتراسیقابل ت تهیدیافزایش اس چنین همشود. می

                                                                                    
1. Total Titratable Acidity (TTA) 

در مقایسه با کمپوست تن در هکتار ورمی 15مصرف 

مواد مربوط به مقادیر باالی تواند میکودی تیمارهای سایر 

پایدار  که نسبتاً باشدکمپوست در ساختار کود ورمی آلی

شده و نقش مهمی را  بوده و روی سطح هوموس جذب

با افزایش در اتصال ذرات هوموس دارد که این ذرات 

تولید مواد فتوسنتزی فراهمى عناصر غذایی باعث افزایش 

شده  ونیتراسیقابل ت تهیدیدنبال آن باعث افزایش اس و به

افزایش طول ساقه، طول ریشه، در مطالعه دیگری است. 

وجود  دلیل بهسطح برگ و وزن خشک در گیاه موز 

عناصر میکرو، اسید هیومیک و اسید فولیک موجود در 

 .(Aremu et al., 2012)کمپوست گزارش شد چای 

اسیدیته قابل  در مطالعه خود Yousefi (2014) چنین هم

کمپوست و از تیمار ورمی تر بیشتیتراسیون تیمار آزوال را 

دیگری اسیدیته قابل  پژوهشدر  .کود کامل گزارش کرد

شده با کود آلی اختالف  تیتراسیون میوه درختان تغذیه

-Nunes) میوه کشت معمولی نداشتدار با معنی

Damaceno et al., 2013)واسطه  . سالیسیلیک اسید به

ز و پراکسیداز، موجب های کاتاالافزایش فعالیت آنزیم

دستگاه  و افزایش کاراییجدید  ترکیباتسنتز  افزایش

 . (Pasala et al., 2016) دشوفتوسنتزی می

 

  2ونیتراسیتبه  مواد جامد محلول. نسبت 6. 3

های حاصل از آزمایش در هر دو نتایج تجزیه واریانس داده

شهرستان فریمان و زهک نشان داد که اثر سطوح مختلف 

ها بر نسبت  کمپوست و اثرات متقابل آنکودی، اثر کود ورمی

با احتمال خطای یک درصد  ونیتراسیتبه  مواد جامد محلول

ی میانگینها مقایسه نتایج(. براساس 4دار بود )جدول معنی

ترین  بیش که اثرات متقابل در شهرستان فریمان مشاهده شد

( در تیمار عدم 58/1) ونیتراسیتبه  مواد جامد محلولنسبت 

مصرف کود )شاهد( و مصرف پنج تن در هکتار 

                                                                                    
1. TSS/TTA 
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( در تیمار عدم 17/1کمپوست و در شهرستان زهک ) ورمی

تن در هکتار  10مصرف کود )شاهد( و مصرف 

مواد ترین نسبت  حاصل شد. در مقابل، کمکمپوست  ورمی

( 67/0در شهرستان فریمان ) ونیتراسیتبه  جامد محلول

پاشی نانوبیومیک و تیمار  طور مشترک در تیمار محلول به

تن در هکتار  15پاشی سیلیکون، و شرایط مصرف محلول

( در تیمار 54/0کمپوست و در شهرستان زهک )ورمی

تن در هکتار  10صرف پاشی نانوبیومیک و ممحلول

 پژوهشدر این (. 5 دست آمد )جدول کمپوست به ورمی

در  ونیتراسیتبه  مواد جامد محلولنسبت مشاهده شد که 

پاشی سیلیکون، پاشی نانوبیومیک و محلول محلولتیمارهای 

 کمپوستتن در هکتار ورمی 15و  10و شرایط مصرف 

در تیمارهای این نسبت که  درحالی ،کاهش داری طور معنی به

تن در  10عدم استفاده از کود )شاهد( و مصرف پنج و 

دهد در این افزایش یافت که نشان می کمپوستهکتار ورمی

شاید بتوان  وشرایط انتقال قند از برگ به میوه افزایش یافته 

بهبود کیفیت میوه  دراین نتیجه را گرفت که این تیمارها 

این نتیجه مؤثری دارند. نقش از نظر طعم و میزان قند  خربزه

مطابقت روی طالبی  Mirabed et al. (2013)با نتایج مطالعه 

اخته به تعداد یکه پتانسیل اسمزی  با توجه به ایندارد. 

های ماده محلول بستگی دارد، تنظیم اسمزی از مسیر مولکول

ساکاریدهای نامحلول مانند نشاسته و فروکتان به  تبدیل پلی

ند اولیگوساکاریدها، ساکارز و گلوکز قندهای محلول مان

پتاسیم با . (Bayramov et al., 2010)شود  تنظیم می

های درگیر با بیوسنتز نشاسته و پروتئین در کردن آنزیم فعال

گیرد میسنتز ترکیبات ثانویه، مورداستفاده قرار 

(Ghasemzadeh & Jaafar, 2011; Mullera et al., 2013) .

ترکیبات ثانویه با تعادل بین محل  از طرف دیگر افزایش

که هر جا طوریباشد، بهها مرتبط مییدراتهمصرف کربو

 تر باشد ترکیبات ثانویه نیز بیش تر های کربن بیش هیدرات

این نتایج در انگور با مطابق  .(Mullera et al., 2013) هستند

 فرنگیگوجهو  (Ershadi & Taheri, 2014) رقم بیدانه سفید

(Wasti et al., 2012) موجب یز تیمار سالیسیلیک اسید ن

چنین در یک مطالعه دیگر  شد. هممیزان قند نامحلول افزایش 

تیمار سالیسیلیک اسید که مشاهده شد  فرنگیگوجهروی 

. در (Poor et al., 2011) دادقند محلول را افزایش میزان 

 .Ashournejad et alنتایجی مطابق با نتیجه مطالعه حاضر 

به  مواد جامد محلولنسبت ، گزارش نمودند که (2011)

تولید شده به کیوی  های، در زمان برداشت در میوهونیتراسیت

شده با کود  های متداول و تلفیقی باالتر از روش تغذیهروش

فرنگی هیومیک اسید و کمپوست  چنین در توت هم آلی است.

 ونیتراسیاما مجموع ت ،را افزایش داد مواد جامد محلول میزان

 . (Shehata et al., 2011) تحت تأثیر قرار نگرفت اسیدیته و

 

 میوه  تروژنین. 7. 3

های حاصل از آزمایش در نتایج تجزیه واریانس داده

شهرستان فریمان نشان داد که اثر سطوح مختلف کودی و 

کمپوست و در شهرستان اثرات متقابل آن با کود ورمی

کمپوست و مختلف کودی، اثر کود ورمیزهک اثر سطوح 

میوه با احتمال  تروژنینها بر درصد  اثرات متقابل آن

 (. 6دار بود )جدول خطای یک درصد معنی

ی اثرات متقابل مشاهده میانگینها مقایسه نتایجبراساس 

میوه در شهرستان فریمان  تروژنینترین درصد  بیش که شد

پاشی های محلولطور مشترک در تیمار درصد( به 31/1)

 15پاشی سیلیکون و در شرایط مصرف نانوبیومیک و محلول

 91/1کمپوست و در شهرستان زهک ) تن در هکتار ورمی

تن  15پاشی نانوبیومیک و مصرف درصد( در تیمار محلول

ترین  دست آمد. در مقابل، کم کمپوست بهدر هکتار ورمی

درصد( و در  86/0میوه در شهرستان فریمان ) تروژنیندرصد 

درصد( در تیمار عدم مصرف کود  15/1شهرستان زهک )

کمپوست )شاهد( مشاهده شد )شاهد( و عدم مصرف ورمی

 (. 7)جدول 
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 کمپوستیو بستر کشت ورم یسطوح مختلف کود تیریخربزه تحت تأثیر مد. تجزیه واریانس صفات میوه 6جدول 

 درجه آزادی تغییراتمنبع 
 میپتاس فسفر تروژنین

 زهک فریمان زهک فریمان زهک فریمان

 741/0 572/0 35/13 2721/0 0068/0 0048/0 2 بلوک

 081/0** 5 یسطوح کود
**280/0 

**9/140 
**4/161 

**84/32 
*96/2 

 ns 006/0 *053/0 3 کمپوستیورم
**226/2 

**83/66 
**78/35 ns 99/1 

 067/0** 15 متقابلاثرات 
**070/0 

**409/1 
**81/92 

**421/9 
**169/3 

 864/0 304/1 588/1 2721/0 0147/0 0048/0 46 خطای آزمایشی

 07/6 21/6 72/6 91/1 44/8 76/6 - (%ضریب تغییرات )

nsدار در سطوح احتمال پنج و یک درصد.دار و معنی ترتیب غیر معنی ، * و **: به 
 

 

 

 

پاشی محلولاین نتیجه حاکی از آن است که با 

در  کمپوست،تن در هکتار ورمی 15نانوبیومیک و مصرف 

ها و اثر فرایند تجزیه مواد آلی بستر توسط میکروارگانیسم

افزایش  پیکره رویشی گیاهنیتروژن ، محتوی خاکیهایکرم

مواد انتقال مجدد و توسنتز از طریق بهبود ف کهیافته 

منتقل شده  میوهبه  یتر ترکیبات نیتروژنه بیش فتوسنتزی،

 .شده است میوهو باعث افزایش درصد نیتروژن 

 نیتروژن محتوای افزایش به منجر کوددهی رسد نظر می به

 با موضوع شود. این می  زیرزمینی یها اندام و در دانه، برگ

افزایش عملکرد خیار دارد.  مطابقت ها نتایج دیگر پژوهش

تلخ با کاربرد کودهای نیتروژن، فسفر و پتاسیم نیز توسط 

Baset Mia et al. (2014) .نتایج سایر  گزارش شده است

کمپوست را بر  گران نیز تأثیر مثبت کود ورمی پژوهش

. (Samuel et al., 2015)دهد های گیاهان نشان میویژگی

 و رشد در سیلیکون که کردند گزارش زیادی گران پژوهش

 و فیزیولوژی در چنین هم و زراعی گیاهان عملکرد و ارتفاع

 دارا را شماریبی مثبت اثر مختلف، گیاهان متابولیسم

 . (Amiri et al., 2014) باشد می

 

 میوه  فسفر. 8. 3

های حاصل از آزمایش در هر نتایج تجزیه واریانس داده

دو شهرستان فریمان و زهک نشان داد که اثر سطوح 

 کمپوست و اثرات متقابلمختلف کودی، اثر کود ورمی

میوه با احتمال خطای یک درصد  فسفربر میزان ها  آن

 مقایسه نتایج براساس(. 6دار بود )جدول معنی

ین میزان تر بیش که ی اثرات متقابل مشاهده شدمیانگینها

درصد(؛ و در  06/34میوه در شهرستان فریمان ) فسفر

پاشی درصد( از تیمار محلول 92/39شهرستان زهک )

کمپوست تن در هکتار ورمی 15نانوبیومیک و مصرف 

میوه در  فسفرین میزان تر کمحاصل شد. در مقابل، 

درصد( و در شهرستان زهک  43/22شهرستان فریمان )

ار عدم مصرف کود )شاهد( و عدم درصد( در تیم 62/10)

 (. 7کمپوست )شاهد( مشاهده شد )جدول مصرف ورمی

طور غیرمستقیم از طریق  پاشی نانوبیومیک بهمحلول احتماالً

افزایش فتوسنتز و تولید مواد فتوسنتزی موجب افزایش میزان 

تن در هکتار  15رسد مصرف نظر می میوه شده باشد. به فسفر

از طریق افزایش تجزیه مواد تر کشت کمپوست در بسورمی

ها به  کردن فسفر موجود در مواد آلی و تبدیل آن آلی و معدنی

در  فسفرموجب افزایش فراهمی شکل قابل استفاده گیاه، 

کمپوست جذب فسفر را از طریق ورمی .گیاه شده است

سازی ریزموجودات با واسطه فعال افزایش انحالل فسفر به

ظیر سیتریک، گلوتامیک، سوکسینیک، اسیدهای آلی نشح تر

یک و فوماریک اسید، و یا تحریک ئالکتیک، اگزالیک، مال

. (Busato et al., 2012) دهدفعالیت فسفاتاز افزایش می



 یخمر یسیع ،یقنبر احمد ،گرکشته بهروز دهمرده، یمهد ،گرکشته عباس

 

 1400پاییز   3شماره   23دوره 

660

Kakraliya et al. (2017) ای و زیستی در بررسی اثر تغذیه

کمپوست کمپوست روی برنج نشان دادند که ورمیورمی

چنین کود  هم. را افزایش داد ژن و فسفرفراهمی پتاسیم، نیترو

تواند میزان فسفر قابل جذب و منیزیم را کمپوست می

 .(Jumadi et al., 2014) افزایش دهد

 
 میوه  میپتاس. 9. 3

ها اثر سطوح مختلف براساس نتایج تجزیه واریانس داده

ها در  کمپوست و اثرات متقابل آنکودی، اثر کود ورمی

شهرستان فریمان و اثر سطوح مختلف کودی و اثرات متقابل 

 میپتاسکمپوست در شهرستان زهک بر میزان آن با کود ورمی

(. 6دار بود )جدول میوه با احتمال خطای یک درصد معنی

 ی اثرات متقابل مشاهده شدمیانگینها مقایسه نتایجبراساس 

 17/22میوه در شهرستان فریمان ) میپتاسان ترین میز بیش که

درصد( از تیمار  05/17درصد( و در شهرستان زهک )

تن در هکتار  15پاشی نانوبیومیک و مصرف محلول

 میپتاسترین میزان  دست آمد. در مقابل، کم کمپوست به ورمی

درصد( و در شهرستان  67/13میوه در شهرستان فریمان )

ار عدم مصرف کود )شاهد( و درصد( در تیم 85/13زهک )

 (.7دست آمد )جدول  کمپوست )شاهد( به عدم مصرف ورمی

 

 کمپوستیو بستر کشت ورم یسطوح مختلف کود تیریخربزه تحت تأثیر مدهای صفات میوه . مقایسه میانگین7جدول 
 (%) میپتاس (%) فسفر (%) تروژنین تیمارهای آزمایشی

 زهک فریمان زهک فریمان زهک فریمان کمپوستیورم یسطوح کود

 عدم مصرف کود
 )شاهد(

860/0 عدم مصرف )شاهد(  h 15/1  g 43/22  h 62/10  h 67/13  m 85/13  fg 

870/0 تن در هکتار 5  gh 24/1  fg 11/23  gh 11/12  h 28/14  lm 20/14  efg 

883/0 تن در هکتار 10  fgh 28/1  fg 16/23  gh 11/12  h 26/18  efghi 38/14  defg 

890/0 تن در هکتار 15  fgh 35/1  efg 61/23  g 59/15  g 09/19  cdefg 53/15  abcdef 

 کود گاوی

903/0 عدم مصرف )شاهد(  fgh 38/1  efg 57/27  ef 63/15  g 51/15  klm 80/14  cdefg 

956/0 تن در هکتار 5  efgh 62/1  cde 04/28  def 06/16  g 73/16  hijk 46/14  defg 

070/1 تن در هکتار 10  cde 68/1  bc 46/28  de 25/18  efg 05/20  bcde 66/15  abcdef 

280/1 تن در هکتار 15  a 73/1  abc 64/28  d 08/23  bc 63/21  ab 41/16  abc 

 کود گوسفندی

900/0 عدم مصرف )شاهد(  fgh 31/1  efg 37/27  f 99/18  def 24/16  ijkl 53/13  g 

953/0 هکتارتن در  5  efgh 39/1  ef 64/27  ef 55/19  def 10/18  efghi 47/15  abcdef 

116/1 تن در هکتار 10  bcd 30/1  efg 07/28  def 91/16  fg 67/18  defgh 03/16  abcde 

206/1 تن در هکتار 15  ab 52/1  cde 49/28  de 57/21  cd 98/19  bcde 35/16  abc 

 نانوبیومیک

953/0 عدم مصرف )شاهد(  efgh 46/1  def 99/30  c 81/15  g 64/17  fghij 09/15  bcdefg 

093/1 تن در هکتار 5  bcd 41/1  def 44/31  c 52/22  bc 68/20  abcd 44/15  abcdef 

116/1 تن در هکتار 10  bcd 53/1  cde 50/32  b 63/24  b 08/21  abc 85/16  ab 

313/1 تن در هکتار 15  a 91/1  a 06/34  a 92/39  a 17/22  a 05/17  a 

 سیلیکون

076/0 عدم مصرف )شاهد(  cde 35/1  efg 59/27  ef 92/15  g 06/17  ghijk 32/14  defg 

923/0 تن در هکتار 5  fgh 52/1  cde 08/28  def 01/13  h 45/18  efgh 06/16  abcd 

006/1 تن در هکتار 10  def 44/1  def 53/28  de 82/18  ef 69/20  abcd 54/15  abcdef 

313/1 در هکتارتن  15  a 81/1  ab 97/28  e 23/24  b 15/22  a 65/16  ab 

 NPKکود شیمیایی 

880/0 عدم مصرف )شاهد(  fgh 22/1  fg 19/23  gh 17/17  fg 22/15  klm 12/14  fg 

946/0 تن در هکتار 5  efgh 24/1  fg 20/23  gh 34/19  def 93/15  jkl 22/14  efg 

003/1 تن در هکتار 10  defg 26/1  fg 72/23  g 87/16  fg 81/17  fghij 43/15  abcdef 

146/1 تن در هکتار 15  bc 38/1  efg 88/23  g 86/20  cde 57/19  bcdef 61/15  abcdef 

 داری ندارند.ای دانکن در سطح احتمال پنج درصد اختالف معنیهای دارای حروف مشابه، براساس آزمون چند دامنهدر هر ستون، میانگین
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 خاک در حد مطلوب بود میپتاس که اینبا توجه به 

پاشی نانوبیومیک از محلولن با ی، بنابرا(2و  1 های )جدول

غیرمستقیم و با  طور بهطریق افزایش تولید مواد فتوسنتزی 

 های ویژگیاز طریق بهبود  یآل هایش مصرف کودیافزا

قابل جذب در م یمقدار پتاس ،فیزیکی و شیمیایی خاک

فسفر موجود در  خاک و گیاه افزایش یافت. احتماالً

داشته و  خاکشیمیایی اثر مثبتی بر شرایط آلی و کودهای 

. شده استاز این طریق منجر به افزایش جذب پتاسیم 

های گیاه مانند فتوسنتز، پتاسیم نقش مهمی در فعالیت

در  تأثیر نچنی همجذب آب و حفظ پتانسیل اسمزی، 

افزایش رشد و فعالیت ریشه، افزایش محتوی کلروفیل و 

ردوکتاز و انورتاز دارد، لذا در  افزایش فعالیت آنزیم

 ,Ma & Shi) باشدافزایش میزان وزن تر و خشک مؤثر می

 Razavi Nasab et al. (2017). در پژوهش دیگری (2011

غلظت نتیجه رسیدند که افزایش ماده آلی مصرفی، به این 

 ،های پسته را افزایش داد پتاسیم اندام هوایی و ریشه نهال

که ماده آلی باعث گستردگی ریشه و افزایش طوریبه

گرفته روی  . مطالعات انجامجذب پتاسیم توسط ریشه شد

های گیاهی افزایش غلظت پتاسیم و تعدادی از گونه

 اسیدکاهش غلظت سدیم را بعد از کاربرد خارجی 

 . (Ashraf et al., 2010)شان داده است نسالیسیلیک 

برای افزایش عملکرد، بهبود  مدیریت مصرف پتاسیم

کمبود پتاسیم موجب . اندازه و کیفیت میوه ضروری است

شود. کاهش کاهش عملکرد و کیفیت میوه مرکبات می

تر از حد مطلوب در درختان مرکبات،  غلظت پتاسیم به کم

بدون بروز عالئم موجب کاهش رشد رویشی و زایشی )

کاهش میزان فتوسنتز برگ، کاهش تولید  ،کمبود ظاهری(

خوردگی ها، کاهش تشکیل میوه، افزایش چینکربوهیدرات

شود مرکبات می 2و افزایش پارگی پوست میوه 1آلبدو

                                                                                    
1. Creasing 
2. Plugging 

(Asadi Kangarshahi & Akhlaghi Amiri, 2014) . کاهش

قابت آن با دلیل ر تواند بههای گیاهی میغلظت پتاسیم بافت

سمایی های غشای پال های اتصال به ناقلسدیم بر سر مکان

. سمایی باشدپال یثبات غشا دلیل عدم و یا نشت پتاسیم به

میزان نشت یونی در انبه تحت تأثیر کاربرد کلسیم کاهش 

 . (Khaliq et al., 2016)یافت 

 

 گیری . نتیجه4

و وزن  تر بیشپذیری تأثیررسد در این آزمایش می نظر به

شهرستان نسبت به  عملکرد میوه در شهرستان فریمان

به  در شهرستان فریمانتر شاخساره به رشد سریع زهک

مربوط تحت شرایط اسیدی عناصر غذایی  تر بیش فراهمی

ی را تر بیشاثرات  در شهرستان زهکباشد و کمبود آن 

عدم تغییرات داده است. نشان تحت شرایط قلیایی 

کمپوست ملکرد میوه تحت سطوح ورمیع گیر چشم

متأثر از  تر بیشعملکرد  افزایشاین است که  دهنده نشان

قابل توجه است که در  سطوح کودی مختلف بوده است.

غذایی موجود افزایش جذب عناصر  دلیل بهشرایط اسیدی 

عناصر  افزایش فراهمیاز یک طرف و در محلول خاک 

از طرف دیگر کمپوست موجود در کود ورمیغذایی 

ی که بین طور به ،هیافتکارایی جذب عناصر افزایش 

 شود.مشاهده نمی اختالف چندانی سطوح کودی مختلف

از طریق  کمپوستو ورمی دامیاستفاده از کودهای 

، کافزایش محتوای مواد آلی و فعالیت بیولوژیکی خا

تثبیت ذرات ، کافزایش مقدار کربن آلی و نیتروژن کل خا

 و ز طریق باندکردن ذرات معدنی مانند فسفرخاکدانه ا

تقویت موجب  پتاسیم به فرم کلوئیدی از هوموس یا رس

شده و در  کساختمان فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خا

نهایت با افزایش فراهمی عناصر غذایی و مواد آلی در 

مثبت گذاشته و  تأثیربر فرایند فتوسنتز دسترس گیاه 

  د.نشو وهیم عملکردوزن و د سبب افزایش نتوان می
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به مقدار توان را میکمپوست در رشد گیاه ورمی تأثیر

شده  نیتروژن جذب ویژه بهزیادی به مواد مغذی معدنی 

مثبت کود دامی در  تأثیر چنین هم. گیاه نسبت داد وسیله به

و افزایش قدرت جذب و  کبهبود ساختار فیزیکی خا

کود گاوی  بر این باشد. عالوهآن می نگهداری آب توسط

شود. کود موجب افزایش دسترسی گیاه به نیتروژن می

کردن  یو معدن یه مواد آلیش تجزیق افزایطر از یگوسفند

به شکل قابل ها  آن لیو تبد یفسفر موجود در مواد آل

را در چرخه فسفر خاک  یدینقش کل احتماالًاه، یاستفاده گ

خاک در حد  میپتاس که اینبا توجه به کرده است. فا یا

مقدار  یآل هایش مصرف کودین با افزایمطلوب بود، بنابرا

در منطقه قندهای محلول . درصد شد تر بیشم خاک یپتاس

 کم مقادیرهای کشت حاوی در محیط فریمان

پاشی پاشی نانوبیومیک و محلولو محلولکمپوست  ورمی

های محیطی دهنده تنشکه نشان یافتکاهش سیلیکون 

در این همی عناصر غذایی قابل دسترس و فرا تر کم

افزایش جذب آب و مواد معدنی و  . احتماالًبسترها است

تواند می ،افزایش در میزان فعالیت فتوسنتزی دنبال آن به

و در محلول  هایقندها و کربوهیدرات تر بیشباعث تولید 

در شرایط استفاده از ترکیبات افزایش عملکرد گیاه نتیجه 

 کمپوستتیمارهای مصرف کود و کاربرد ورمیآلی در 

در منطقه فریمان نتایج عملکرد کود گاوی، کود . شود

سیلیکون و مواد شیمیایی در  ،وسفندی، نانوبیومیکگ

اختالف کمپوست ورمیتن در هکتار  15تن و  10سطوح 

کمپوست، ورمی تر کمبا مصرف نشان نداد. لذا داری معنی

 های ویژگیمطلوب عملکرد،  زانمی به یابی دست منظور به

پاشی بافت میوه و جذب عناصر غذایی، محلول

تن در هکتار  10نانوبیومیک در شرایط مصرف 

در منطقه فریمان کمپوست برای کشت خربزه  ورمی

 شود. پیشنهاد می

 

 . تشکر و قدردانی5

اهلل بقیه یکشاورز محترم پژوهشکدهپرسنل و  تیریاز مد

جهاد مرکز محترم کارشناسان و  دانشگاه زابل االعظم

 یهمکار دلیل بههای زهک و فریمان شهرستان کشاورزی

 ،پژوهش نیبهتر ا هرچه یو فعاالنه در اجرا مانهیصم

 .گردد قدردانی میو  تشکر
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