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چکیده
 این پژوهش بهصورت آزمایش،بهمنظور ارزیابی تولید خربزه مشهدی رقم خاتونی تحت مدیریت سطوح مختلف کودی و بستر کشت ورمیکمپوست
 بهصورت دو طرح جداگانه در دو شهرستان فریمان و1399 فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار طی بهار سال زراعی
 محلولپاشی، محلولپاشی نانوبیومیک، کود گوسفندی، کود گاوی،) کاربرد انواع کود در شش سطح شامل عدم مصرف کود (شاهد.زهک انجام شد
 و10 ، پنج،)سیلیکون و مصرف کامل کود شیمیایی بهعنوان عامل اول و چهار سطح مختلف ورمیکمپوست شامل عدم مصرف ورمیکمپوست (شاهد
 پتاسیم میوه و، فسفر، درصد نیتروژن، اسیدیته قابل تیتراسیون کل، نتایج نشان داد که باالترین عملکرد میوه. تن در هکتار بهعنوان عامل دوم بودند15
. تن در هکتار ورمیکمپوست بهدست آمد15 ضخامت گوشت میوه د ر هر دو منطقه فریمان و زهک از تیمار محلولپاشی نانوبیومیک و مصرف
 بیشترین درصد کل مواد جامد محلول در شهرستان فریمان بهطور مشترک از تیمار مصرف کود گوسفندی و تیمار مصرف کودهای شیمیایی،همچنین
 در منطقه فریمان نتایج عملکرد. تن در هکتار ورمیکمپوست مشاهده شد10 و در شهرستان زهک در تیمار عدم مصرف کود (شاهد) و شرایط کاربرد
. تن در هکتار ورمیکمپوست اختالف معنیداری نشان نداد15  تن و10  سیلیکون و مواد شیمیایی در سطوح، نانوبیومیک، کود گوسفندی،کود گاوی
 محلولپاشی، خصوصیات بافت میوه و جذب عناصر غذایی، بهمنظور دستیابی به میزان مطلوب عملکرد،لذا با مصرف کمتر ورمیکمپوست
. تن در هکتار ورمیکمپوست برای کشت خربزه در منطقه فریمان پیشنهاد میشود10 نانوبیومیک در شرایط مصرف
. وزن میوه، نانوبیومیک، مواد جامد محلول، کود شیمیایی، کود دامی، سیلیکون، پتاسیم میوه:کلیدواژهها
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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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 .1مقدمه

داد که کاربرد کود ورمیکمپوست سبب افزایش معنیدار

افزایش عملکرد محصوالت کشاورزی در طی سه دهه

فاکتورهای رشد رویشی شد .دسترسی گیاه به آب بستگی

گذشته با تخریب محیط زیست و پیدایش مشکالتی مانند

به نوع خاک ،نوع کمپوست و میزان مصرف مواد آلی

فرسایش خاک ،آلودگی ناشی از کودهای شیمیایی و

دارد .با افزایش مواد آلی ویژگیهای فیزیکی خاک نظیر

آفتکشها ،خسارت به منابع آبی و کاهش تنوع زیستی،

ثبات ساختار ،تخلخل کل ،هدایت هیدرولیکی و تشکیل

( & Sepehri

گیاهی و جانوری در جهان همراه بوده است

خاکدانهها بهبود مییابد (.)Nguyen et al., 2012

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

فناورى نانو فرصتهاى جدیدى را بهمنظور افزایش

جدیدی در ارتباط با کشاورزی پایدار ،ارگانیک ،و

کارایی مصرف عناصر غذایى و به حداقلرساندن

بیولوژیک مطرح میباشد که به بهرهبرداری از منابع طبیعی

هزینههاى حفاظت از محیط زیست ،فراهم نموده است

استوار است .بدون تردید کاربرد کودهای بیولوژیک عالوه

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

بر تأثیرات مثبتی که بر کلیه ویژگیهای خاک دارد از

افزایش کارایی مصرف مواد غذایی ،کاهش سمیت خاک،

جنبههای اقتصادی ،زیستمحیطی ،اجتماعی و غیره نیز

به حداقلرسیدن اثرات منفی ناشی از مصرف بیش از حد

مفید و مثمر خواهند بود (.)Mohammadi, 2013

کود و کاهش تعداد دفعات کاربرد کود میشود (

Naderi

کودهای دامی یک منبع زیستی با ارزش هستند که

 .)& Danesh Shahraki, 2011سیلیکون یکی از عناصر

عالوه بر مزایای مثبت بومشناختی و محیطی در ایجاد

فراوان در خاک است ،بهدلیل اینکه در دسته عناصر

پایداری در کشاورزی ،اصالح ویژگیهای فیزیکی،

ضروری برای رشد گیاهان قرار نگرفته توجه زیادی به

شیمیایی و بیولوژیکی خاک و نیز افزایش توان حفظ

نقش بیولوژی آن در گیاه نشده است .اخیراً در

& Fallahi

پژوهشهای انجامشده توسط  (2014) Amiri et al.به اثر

 .)Mahmoodi, 2018ورمیکمپوست یک کود آلی زیستی

مفید آن در چندین گونه گیاهی اشاره شده است ،بهویژه در

است که از طریق تبدیل ضایعات آلی ،طی یک فرایند

زمان بروز تنشهای محیطی ،با افزایش در فعالیت

غیرگرمادوست توسط عمل مشترک کرمهای خاکی و

آنزیمهای اکسیدکننده و باالبردن محتوای اسمولیتها نقش

Joshi et al.,

مهمی را در ایجاد مقاومت به تنشهای زنده و غیرزنده در

 )2015و با داشتن مقادیر زیادی مواد هیومیکی یک کود

گیاهان ایفا میکند .این پژوهشگران گزارش کردند که

زیستی محرک رشد گیاه است (.)Garcia et al., 2012

سیلیکون در رشد و ارتفاع و عملکرد گیاهان زراعی و

بسیاری از پژوهشها تأیید کردهاند که کود ورمیکمپوست

همچنین در فیزیولوژی و متابولیسم گیاهان مختلف ،اثر

اثر مثبتی روی رشد گیاه دارد .افزودن ورمیکمپوست و

مثبت بیشماری را دارا میباشد .مصرف سیلیکون باعث

ورمیواش به خاک اثر مثبتی را بر پارامترهای رشدی و

جهتگیری برگها در مقابل آفتاب و در نتیجه افزایش

(Perez-

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

رطوبت در خاک نقش مؤثری دارند (

میکروارگانیسمهای خاک تولید میشود (

ویژگیهای غده در گیاه سیبزمینی نشان داد

Mousavi Dehmordy et

خربزه ) (Cucumis melon L.بهعنوان یکی از مهمترین

 .)Gomez et al., 2017همچنین

 (2018) al.اثر کود ورمیکمپوست بر رشد و تحمل به

گیاهان جالیزی است که با دارابودن ارقام و تودههای بسیار

تنش خشکی درخت زیتون را بررسی کردند .نتایج نشان

متنوع ،دامنه گسترش زیادی داشته و در بسیاری از مناطق
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ایران کشت میشود ) .(Barzegar et al., 2012بهطورکلی،

دارد .آبوهوای منطقه براساس طبقهبندی کوپن جزو

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

اقلیمهای گرم و خشک میباشد .نتایج آزمون خاک دو منطقه

طرفی با توجه به آببربودن این محصول و با در نظرگرفتن

در جدولهای ( )1و ( )2آورده شده است.

شرایط کمآبی کشور ،نیاز به اقداماتی جهت افزایش عملکرد

کاربرد انواع کود در شش سطح شامل عدم مصرف کود

و مدیریت منابع آب و کود احساس میشود ،بنابراین بررسی

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

تولید خربزه مشهدی رقم خاتونی در دو منطقه فریمان و

تن در هکتار) ،محلولپاشی نانوبیومیک (دو لیتر در هکتار)،

زهک تحت مدیریت سطوح مختلف کودی و بستر کشت

محلولپاشی سیلیکون (سه لیتر در هکتار) و مصرف کامل

ورمیکمپوست ضروری بهنظر میرسد.

کود شیمیایی از منبع اوره ،سوپر فسفات تریپل و سولفات
پتاسیم بهترتیب بهمیزان  100 ،200و  150کیلوگرم در هکتار

 .2مواد و روشها

بهعنوان عامل اول و چهار سطح مختلف ورمیکمپوست

این پژوهش بهصورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه

شامل عدم مصرف ورمیکمپوست (شاهد) ،پنج 10 ،و 15

بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار طی بهار سال زراعی

تن در هکتار بهعنوان عامل دوم بودند.

 1399در دو شهرستان فریمان (روستای سلیمانی) و

بهمنظور کشت خربزه ،از بذرهای بومی خاتونی (خربزه

شهرستان زهک (پژوهشکده کشاورزی دانشگاه زابل) انجام

معروف مشهدی) استفاده شد .در نیمه دوم اسفندماه و

شد .شهرستان فریمان با موقعیت جغرافیایی  59درجه و 85

زمانیکه دمای خاک مناسب بود (دمای خاک باالتر از 20

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

درجه سانتیگراد در هر دو مکان مورد مطالعه) زمین زراعی

ارتفاع  1403متر از سطح دریا و در حوزه اقلیم مدیترانهای

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

گرم و خشک قرار دارد .همچنین شهرستان زهک با موقعیت

با لولر تسطیح شد .زمین ،بالفاصله بهصورت جوی و پشته

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

آماده شده بهطوریکه عمق جوی  50سانتیمتر و عرض

 89دقیقه عرض شمالی در ارتفاع  483متر از سطح دریا قرار

جویها  60سانتیمتر و کشت در دو طرف پشته انجام شد.

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

هدایت الکتریکی

واکنش

آهک

نیتروژن قابل جذب

فسفر قابل جذب

پتاسیم قابل جذب

کربن آلی

()dS.m-1

گل اشباع

()%

()%

()mg.kg-1

()mg.kg-1

()%

5/02

7/62

8/10

0/058

39/5

193

0/68

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

هدایت الکتریکی

واکنش

آهک

نیتروژن قابل جذب

فسفر قابل جذب

پتاسیم قابل جذب

کربن آلی

()dS.m-1

گل اشباع

()%

()%

()mg.kg-1

()mg.kg-1

()%

3/ 2

8/12

18/5

0/03

16/6

170

0/32
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جدول  .3ویژگیها شیمیایی و ترکیب عناصر در نمونه کود ورمیکمپوست
هدایت الکتریکی ))dS.m-1

عصاره گل اشباع

پتاسیم ()%

فسفر ()%

نیتروژن ()%

6/ 9

7/75

1/15

1/16

1/45

عرض پشتهها سه متر و با فاصله روی ردیف 70

آزوسپرولیوم 32 ،درصد اسیدهیومیک 2 ،درصد

سانتیمتر در نظر گرفته شد .مقدار بذر موردنیاز سه

اسیدفولیک 0/1 ،درصد مولیبدن 12 ،درصد پتاسیم0/36 ،

کیلوگرم در هکتار بود .پیش از کشت و در پاییز 30 ،تن در

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

هکتار کود گاوی و  30تن در هکتار کود گوسفندی پوسیده

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

روی زمین پخش و با یک دیسک با خاک مخلوط شد.

محلول سیلیکون مورد استفاده در این پژوهش از شرکت

مقدار  100کیلوگرم در هکتار کود اوره به کود دامی اضافه

هامون بذر زرین تهیه شد .محلول سیلیکون ،با فرمول

شد تا فرایند پوسیدن تسریع و تکمیل شود .سپس کود

اکسید سیلیکون ،بهصورت اسید سیلیسیک ( )H4SiO4و با

شیمیایی از منبع اوره ،سوپر فسفات تریپل و سولفات پتاسیم

ترکیب  30درصد وزنی و  36درصد حجمی استفاده شد.

بهترتیب بهمیزان  100 ،100و  150کیلوگرم در هکتار روی

محلولپاشی در ساعتهای پایانی روز و هنگام غروب

زمین پخش و با خاک مخلوط شد .ورمیکمپوست

آفتاب با سمپاش پشتی تلمبهای و با فشار یکسان روی

بهکاررفته در آزمایش با استفاده از کود دامی و گونهای کرم

بوتهها انجام شد .فاصله نازل سمپاش تا باالی بوتهها 50

خاکی 1از مزرعه تحقیقاتی دانشگاه زابل تهیه شد.

سانتیمتر بود .اسپریکردن تا زمان جاریشدن قطرات

ویژگیهای شیمیایی و ترکیب عناصر در نمونه کود

محلول از روی بوتهها ادامه یافت.
عملیات برداشت میوهها یک هفته پس از رسیدگی

ورمیکمپوست در جدول ( )3آورده شده است.
اولین آبیاری قبل از کشت بذر انجام شد .آبیاری

فیزیولوژیک و با مشاهده تغییرات در رنگ یا شبکهبندی

بهصورت ثقلی و نشتی بود .بذرها با استفاده از رطوبت

روی میوه در روزهای پنجم تیرماه در شهرستان زهک و

خاک جوانه زده و ظرف یک هفته سبز شدند .در این

شانزدهم مردادماه در شهرستان فریمان انجام شد .بهمنظور

زمان خاک خشک شده و آبیاری دوم انجام شد .دور

ارزیابی عملکرد و متوسط وزن میوه ،تعداد پنج میوه از هر

آبیاری هر پنج روز یکبار بود ،مگر در شرایط خاصی

کرت بهصورت تصادفی انتخاب و پس از برداشت با

نظیر دمای باال بهمدت چند روز که سبب کاهش دور

ترازوی دیجیتال وزن شدند و میانگین عملکرد محاسبه

آبیاری تا هر سه روز یکبار شد.

شد .متوسط وزن میوهها برحسب کیلوگرم و عملکرد میوه

محلولپاشی نانوبیومیک و سیلیکون بهترتیب بهمیزان

برحسب تن در هکتار برآورد شدند .ضخامت گوشت

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

میوه با استفاده از کولیس و برحسب میلیمتر اندازگیری

برگی انجام شد .کود زیستی نانوبیومیک از شرکت

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

پیشگامان نانومواد مشهد خریداری شد .کود زیستی

گوشت (مزوکارپ +آندوکارپ) برداشت و سپس عصاره

نانوبیومیک ،متشکل از ازتوباکتر ،باسیلوس ،سودوموناس،

میوه تهیه و میزان مواد جامد محلول میوه با استفاده از

1. Eisenia foetida
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رفرکتومتر دستی (مدل  ،N1ساخت شرکت آتاگو 1کشور

استفاده از  15تن در هکتار ورمیکمپوست و همچنین از

ژاپن) اندازهگیری شد .جهت تعیین غلظت عناصر

تیمار محلولپاشی نانوبیومیک و محلولپاشی سیلیکون

نیتروژن ،فسفر ،پتاسیم ،نمونههای فراهم شده در آون

همراه با استفاده از  10تن در هکتار ورمیکمپوست

دیجیتال (مدل  ،PTN 55ساخت شرکت پارس طب نوین

( 25/73تن در هکتار) بهدست آمد .از سوی دیگر،

کشور ایران) با دمای  70درجه سانتیگراد بهمدت 48

بیشترین عملکرد میوه در شهرستان زهک از تیمار

ساعت قرار گرفتند و خاکستر خشک آنها تهیه شد.

محلولپاشی نانوبیومیک و مصرف  15تن در هکتار

اندازهگیری عنصر نیتروژن با استفاده از روش کجلدال

ورمیکمپوست ( 12/24تن در هکتار) بهدست آمد .در

Olsen et al.

مقابل کمترین عملکرد میوه در شهرستان فریمان (13/4

( )1954با استفاده از دستگاه طیفسنج (اسپکتروفتومتر

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

مدل  ،UV-2100Sساخت شرکت یونیکو 2کشور آمریکا)

از تیمار عدم مصرف کود (شاهد) و عدم مصرف

و پتاسیم به روش شعلهسنجی با استفاده از دستگاه نورسنج

ورمیکمپوست (شاهد) بهدست آمد (جدول  .)5براساس

شعلهای (فلیمفتومتر مدل  ،PFP7شرکت جنوی 3ساخت

نتایج نمونه خاک دو منطقه فریمان و زهک (جدولهای 1

کشور انگلستان) در آزمایشگاه اندازهگیری و تعیین شد.

و  )2مشاهده میشود که خاک شهرستان فریمان تحت

SAS

شرایط اسیدی غنیتر از خاک شهرستان زهک دارای شرایط

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

قلیایی و با مقدار آهک بیشتر است .بهنظر میرسد در این

دانکن در سطح احتمال پنج درصد انجام شد.

آزمایش تأثیرپذیری بیشتر وزن و عملکرد میوه در شهرستان

( ،)1833( )Kjeldahlفسفر با استفاده از روش

تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار آماری

فریمان نسبت به شهرستان زهک به رشد سریعتر شاخساره
 .3نتایج و بحث

در شهرستان فریمان به فراهمی بیشتر عناصر غذایی تحت

 .1 .3عملکرد میوه

شرایط اسیدی مربوط باشد و کمبود آن در شهرستان زهک

نتایج تجزیه واریانس دادههای حاصل از آزمایش در هر

اثرات بیشتری را تحت شرایط قلیایی نشان داده است .عدم

دو شهرستان فریمان و زهک نشان داد که اثر سطوح

تغییرات چشمگیر عملکرد میوه تحت سطوح ورمیکمپوست

مختلف کودی و اثرات متقابل آن با سطوح کود

نشاندهنده این است که افزایش عملکرد بیشتر متأثر از

ورمیکمپوست بر عملکرد میوه با احتمال خطای یک

سطوح کودی مختلف بوده است .قابل توجه است که در

درصد معنیدار بود ،اما بین سطوح کود ورمیکمپوست

شرایط اسیدی بهدلیل افزایش جذب عناصر غذایی موجود

تفاوت معنیداری در عملکرد میوه مشاهده نشد و

در محلول خاک از یک طرف و افزایش فراهمی عناصر

میانگینها در گروههای آماری مشابه قرار گرفتند (جدول

غذایی موجود در کود ورمیکمپوست از طرف دیگر کارایی

 .)4مقایسه میانگینهای اثرات متقابل (جدول  )5نشان داد

جذب عناصر افزایش یافته ،بهطوریکه بین سطوح کودی

بیشترین عملکرد میوه در شهرستان فریمان از تیمار

مختلف اختالف چندانی مشاهده نمیشود .افزایش فراهمی

محلولپاشی نانوبیومیک و مصرف کود گاوی در شرایط

عناصر غذایی در شرایط اسیدی بهطور کاراتر قبالً توسط

1. Atago Manual
2. Unico
3. Jenway

سایر پژوهشگران در سایر گیاهان به اثبات رسیده و نتایج
این پژوهش در راستای نتایج حاصله توسط آنها میباشد.
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پژوهشگران در آزمایش خود نشان دادند که در شرایط

افزایش مییابد .همچنین با خنثیسازی قلیایت و کاهش

قلیایی خاک ،کاهش فراهمی مواد غذایی سبب کاهش

اسیدیته تا  5/5باعث افزایش جذب عناصر غذایی و بهبود

کلروفیل و در نتیجه فتوسنتز در گیاه گالبی میشود

صفات کمی و کیفی در شمعدانی میشود.

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

بهنظر میرسد اثر اصالحی تیمارهای آلی سبب افزایش

خربزه مشاهده شد و با افزودن ورمیکمپوست در شرایط

وزن و عملکرد میوه شده است .دلیل بیشتربودن عملکرد

قلیایی و یا اسیدیکردن محیط خاک اثرات قلیاییبودن

میوه در اثر محلولپاشی نانوبیومیک و محلولپاشی سیلیکون

محلول غذایی کاهش یافت (2011) Roosta .دلیل کاهش

میتواند در نتیجه رشد رویشی ناشی از رساندن سریع

رشد در شرایط قلیایی را بهدلیل کاهش نرخ فتوسنتز در اثر

عناصر غذایی باشد که باعث فتوسنتز و تولید مواد فتوسنتزی

کلروز برگ ناشی از بیکربنات و همچنین سنتز ناقص

بیشتر و بهدنبال آن وجود عناصر آوندی بیشتر جهت انتقال

Sharifiasl

سریع مواد پرورده به میوه گیاه میشود .استفاده از نانوکودها

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

منجر به افزایش کارایی مصرف مواد غذایی ،کاهش سمیت

جذب آب و کاهش جذب عناصر در شرایط قلیایی رخ

خاک ،به حداقلرسیدن اثرات منفی ناشی از مصرف بیش از

میدهد که میتواند موجب کاهش رشد گیاهان در شرایط

حد کود و کاهش تعداد دفعات کاربرد کود میشود ( Naderi

قلیایی شود .تحت شرایط اسیدی وزن تر و خشک ساقه

.)& Danesh Shahraki, 2011

کلروفیل عنوان کرد .مشابه نتایج آزمایش حاضر

جدول  .4تجزیه واریانس صفات میوه خربزه تحت تأثیر مدیریت سطوح مختلف کودی و بستر کشت ورمیکمپوست
منبع تغییرات

عملکرد میوه

درجه آزادی

فریمان

وزن میوه

زهک
7/050

68/02

بلوک

2

سطوح کودی

5

ورمیکمپوست

3

4/65 ns

اثرات متقابل

15

**

42/11

ضخامت گوشت

فریمان

زهک

0/0311

0/0073

*0/126

*27/65

**3/76
1/13 ns

*0/086

3/80

0/078

فریمان

*0/0297

زهک

0/153

0/0416

0/051 ns

0/158 ns

*0/0203

0/025 ns

0/0184

0/030 ns

خطای آزمایشی

46

12/204

1/058

0/0369

0/0087

0/0280

0/125

ضریب تغییرات ()%

-

15/52

9/53

5/04

4/55

4/77

11/46

**

*

*

*0/361
*

0/219

 * ،nsو ** :بهترتیب غیر معنیدار و معنیدار در سطوح احتمال پنج و یک درصد.

ادامه جدول  .4تجزیه واریانس صفات میوه خربزه تحت تأثیر مدیریت سطوح مختلف کودی و بستر کشت ورمیکمپوست
مواد جامد محلول
درجه آزادی

فریمان

منبع تغییرات
بلوک

2

0/425

سطوح کودی

5

**4/26
**3/25

ورمیکمپوست

3

اثرات متقابل

15

**

2/41

مجموع تیتراسیون

زهک
1/261

**14/003
**8/59
**

6/28

فریمان
1/329

زهک
0/239

**27/63

**9/62

**

**

**19/31
12/78

نسبت مواد جامد محلول به تیتراسیون
فریمان
0/0060

زهک
0/0137

**0/332

**0/059

**

**

**35/72

**0/135

5/04

0/145

**0/603
0/060

خطای آزمایشی

46

0/5657

0/7683

1/841

0/3301

0/0253

0/0082

ضریب تغییرات ()%

-

6/55

11/54

11/39

6/30

15/72

10/59

 * ،nsو ** :بهترتیب غیر معنیدار و معنیدار در سطوح احتمال پنج و یک درصد.
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جدول  .5مقایسه میانگینهای صفات میوه خربزه تحت تأثیر مدیریت سطوح مختلف کودی و بستر کشت ورمیکمپوست

تیمارهای آزمایشی
ورمیکمپوست
سطوح کودی
عدم مصرف (شاهد)
 5تن در هکتار
عدم مصرف کود
 10تن در هکتار
(شاهد)
 15تن در هکتار
عدم مصرف (شاهد)
 5تن در هکتار
کود گاوی
 10تن در هکتار
 15تن در هکتار
عدم مصرف (شاهد)
 5تن در هکتار
کود گوسفندی
 10تن در هکتار
 15تن در هکتار
عدم مصرف (شاهد)
 5تن در هکتار
نانوبیومیک
 10تن در هکتار
 15تن در هکتار
عدم مصرف (شاهد)
 5تن در هکتار
سیلیکون
 10تن در هکتار
 15تن در هکتار
عدم مصرف (شاهد)
 5تن در هکتار
کود شیمیایی NPK
 10تن در هکتار
 15تن در هکتار

عملکرد میوه ()ton.ha-1
زهک
فریمان
8/86 e
13/40 c
8/95 de
15/73 bc
9/59 cde
20/73 abc
9/44 de
20/73 abc
9/96 bcde
20/66 abc
10/58 abcde
20/40 abc
11/88 ab
25/40 a
11/75 abc
25/73 a
9/80 bcde
19/33 abc
10/02 abcde
22/06 ab
11/91 ab
25/66 a
11/81 abc
25/40 a
11/12 abcd
23/73a
11/75 abc
23/10 ab
11/75 abc
25/73 a
12/24 a
25/73 a
9/78 bcde
20/73 abc
10/69 abcde
23/10 ab
11/91 ab
25/73 a
11/75 abc
25/40 a
10/12 abcde
20/30 abc
10/22 abcde
20/40 abc
11/91 ab
25/40 a
10/98 abcde
25/40 a

وزن میوه ()kg
زهک
فریمان
1/86 e
3/43 e
1/89 de
3/71 bcde
2/003 bcde
3/72 bcde
2/007 bcde
3/78 abcde
2/01 abcde
3/68 bcde
2/03 abcde
3/70 bcde
2/06 abcd
3/81 abcd
2/11 abc
3/98 abc
1/95 cde
3/60 cde
1/98 bcde
3/68 bcde
2/05 abcd
3/83 abcd
2/13 abc
3/95 abc
2/10 abc
3/93 abc
2/11 abc
3/94 abc
2/19 a
4/06 ab
2/17 ab
4/11 a
2/04 abcde
3/70 bcde
1/99 bcde
3/79 abcde
2/14 ab
4/02 ab
2/15 ab
4/008 ab
1/98 bcde
3/49 de
1/99 bcde
3/74 abcde
2/03 abcde
3/78 abcde
2/06 abcd
3/83 abcd

ضخامت گوشت ()cm
زهک
2/33 c
2/83 abc
3/16 ab
3/16 ab
3/00 abc
3/16 ab
3/16 ab
3/33 a
2/83 abc
3/16 ab
3/16 ab
3/16 ab
3/00 abc
3/16 ab
3/33 a
3/50 a
3/00 abc
3/00 abc
3/33 a
3/50 a
2/83 abc
2/50 bc
3/16 ab
3/16 ab

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

ادامه جدول  .5مقایسه میانگینهای صفات میوه خربزه تحت تأثیر مدیریت سطوح مختلف کودی و بستر کشت ورمیکمپوست

تیمارهای آزمایشی
ورمیکمپوست
سطوح کودی
عدم مصرف (شاهد)
 5تن در هکتار
عدم مصرف کود
 10تن در هکتار
(شاهد)
 15تن در هکتار
عدم مصرف (شاهد)
 5تن در هکتار
کود گاوی
 10تن در هکتار
 15تن در هکتار
عدم مصرف (شاهد)
 5تن در هکتار
کود گوسفندی
 10تن در هکتار
 15تن در هکتار
عدم مصرف (شاهد)
 5تن در هکتار
نانوبیومیک
 10تن در هکتار
 15تن در هکتار
عدم مصرف (شاهد)
 5تن در هکتار
سیلیکون
 10تن در هکتار
 15تن در هکتار
عدم مصرف (شاهد)
 5تن در هکتار
کود شیمیایی NPK
 10تن در هکتار
 15تن در هکتار

مواد جامد محلول ()%
زهک
فریمان
6/95 defghi
10/98 cd
9/98 ab
12/78 ab
10/51 a
12/92 a
8/41 bcd
12/24 abc
6/11 fghij
10/67 de
7/25 defgh
11/33 cd
9/31 abc
12/78 ab
6/35 efghi
11/23 cd
5/98 ghij
11/25 cd
7/88 cde
11/33 cd
10/48 a
12/92 a
7/35 defg
10/98 cd
4/55 j
9/35 e
6/51 efghi
11/33 cd
6/85 defghi
11/38 cd
5/31 ij
10/45 de
5/55 hij
9/35 e
7/81 cdef
11/25 cd
8/48 bcd
11/56 abcd
7/38 defg
11/23 cd
6/95 defghi
11/23 cd
7/88 cde
12/24 abc
10/48a
12/92 a
7/81 cdef
11/56 abcd

مجموع تیتراسیون ()%
زهک
فریمان
5/61 k
8/34 j
8/14 hi
8/35 j
8/69 fgh
9/81 ghi
9/003 fgh
10/20 ghi
7/23 ij
10/35 ghij
8/98 fgh
11/87 defghi
9/45 def
12/29 defgh
10/82 bc
13/78 bcd
6/66 j
9/97 ghi
8/77 fgh
10/96 efghij
9/18 efgh
12/33 defgh
10/50 c
12/98 cdef
8/96 fgh
13/03 cdef
10/38 cd
13/58 bcd
11/02 bc
15/03 abc
14/08 a
17/11 a
8/32 gh
10/50 fghij
9/07 efgh
13/33 cde
10/10 cde
14/32 bcd
11/72 b
15/93 ab
6/81 j
8/79 j
6/83 j
9/62 ghi
9/00 fgh
10/54 fghij
9/35 efg
12/81 cdefg

نسبت مواد جامد محلول به تیتراسیون
زهک
فریمان
1/15 a
1/49 ab
1/16 a
1/58 a
1/17 a
1/46 ab
0/94 bc
1/13 cdef
0/79 cdef
0/95 defgh
0/75 defgh
0/94 defgh
1/06 ab
1/04 cdefg
0/60 ghi
0/84 fgh
0/85 cd
1/07 cdefg
0/83 cde
0/95 cdefgh
1/08 ab
1/07 cdefg
0/70 defghi
0/88 efgh
0/59 hi
0/77 gh
0/65 fghi
0/86 efgh
0/61 ghi
0/78 gh
0/54 i
0/67 h
0/67 efghi
0/89 defgh
0/80 cdef
0/87 efgh
0/77 defg
0/78 gh
0/66 efghi
0/67 h
1/07 ab
1/25 bc
1/08 ab
1/19 cd
1/11 ab
1/16 cde
0/76 defg
0/93 defgh

در هر ستون ،میانگین های دارای حروف مشابه ،براساس آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد اختالف معنیداری ندارند.
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نتایج مشابهی نظیر نتایج بهدستآمده در این پژوهش

افزایش دسترسی گیاه به نیتروژن میشود .کود گوسفندی

را میتوان یافت که حاکی از تأثیر مثبت سالیسیلیک اسید

از طریق افزایش تجزیه مواد آلی و معدنیکردن فسفر

در افزایش میزان فتوسنتز است که منجر به افزایش رشد و

موجود در مواد آلی و تبدیل آنها به شکل قابلاستفاده

عملکرد میوه میشود ) .(Poor et al., 2011ازآنجاییکه

گیاه ،احتماالً نقش کلیدی را در چرخه فسفر خاک ایفا

کاربرد سالیسیلیک اسید باعث افزایش سیستم ریشه و در

کرده است .با توجه به اینکه پتاسیم خاک در حد مطلوب

نتیجه افزایش جذب آب و مواد معدنی میشود و نیز با

بود ،بنابراین با افزایش مصرف کودهای آلی مقدار پتاسیم

افزایش در میزان فعالیت فتوسنتزی گیاه باعث تولید

خاک بیشتر شد (2010) Rasouli & Maftoun .اثر

بیشتر کربوهیدرات توسط گیاه میشود ،میتواند باعث

باقیمانده دو ماده آلی با و یا بدون نیتروژن بر برخی

Eshghi et

ویژگیهای شیمیایی خاک را بررسی کردند و به این نتیجه

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

رسیدند که میزان فسفر در ترکیب کود دامی بیشتر است

محلولپاشی با غلظت کم سالیسیلیک اسید باعث افزایش

در نتیجه مقدار این عناصر در خاک تیمارشده با آنها

در تقسیم و اندازه سلولی و تمایز سلولها و همچنین

بیشتر است (2009) Barahimi et al. .اثر باقیمانده و

سبب افزایش بافتهای استحکامی و جلوگیری از تخریب

تجمعی کودهای آلی بر غلظت نیتروژن ،فسفر و پتاسیم

دیواره سلولی شد ،بنابراین سبب بهبود عملکرد خیار شد.

در خاک و گندم را بررسی کردند و نشان دادند که پتاسیم

کاهش عملکرد خیار ممکن است ناشی از رشد کمتر

قابل جذب نیز با افزایش مقدار کود آلی نسبت به شاهد

ریشه ،سطح برگ پایین و ماده خشک کمتر برگ باشد

افزایش معنیداری پیدا کرد و بیشترین غلظت پتاسیم

(.)Azarmi, 2018

( 1572میلیگرم در کیلوگرم) مربوط به تیمار  100تن

افزایش عملکرد گیاه در شرایط تنش گردد (

استفاده از کودهای دامی و ورمیکمپوست از طریق

کود گاوی بود .مطابق گزارش

Bhunia & Chkraborty

افزایش محتوای مواد آلی و فعالیت بیولوژیکی خاک،

) (2011عنوان شده است که افزایش فراهمی عناصر

افزایش مقدار کربن آلی و نیتروژن کل خاک ،تثبیت ذرات

غذایی ،فعالیت میکروارگانیسمها و همچنین فراهمکردن

خاکدانه از طریق باندکردن ذرات معدنی مانند فسفر و

شرایط فیزیکی بستر کشت توسط ورمیکمپوست ،دلیل

پتاسیم به فرم کلوئیدی از هوموس یا رس موجب تقویت

افزایش خصوصیات رشدی گوجهفرنگی نسبت به تیمار

ساختمان فیزیکی ،شیمیایی و بیولوژیکی خاک شده و در

شاهد میباشد .جذب بهتر مواد مغذی توسط گیاهان تیمار

نهایت با افزایش فراهمی عناصر غذایی و مواد آلی در

شده با ورمیکمپوست نشان میدهد که بهبود رشد ریشه

دسترس گیاه بر فرایند فتوسنتز تأثیر مثبت گذاشته و

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

میتوانند سبب افزایش عملکرد میوه شوند .تأثیر

مکانیسمهای درگیر در تحریک رشد گیاه باشد .افزایش

ورمیکمپوست در رشد گیاه را میتوان به مقدار زیادی به

اندازه میوه و عملکرد انار تحت تأثیر استفاده از کلسیم نیز

مواد مغذی معدنی بهویژه نیتروژن جذبشده بهوسیله گیاه

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

نسبت داد .همچنین تأثیر مثبت کود دامی در بهبود ساختار
فیزیکی خاک و افزایش قدرت جذب و نگهداری آب

 .2 .3متوسط وزن میوه

توسط آن میباشد .عالوه بر این کود گاوی موجب

نتایج تجزیه واریانس دادههای حاصل از آزمایش در هر
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ارزیابی تولید خربزه رقم خاتونی تحت مدیریت سطوح مختلف کودی و بستر کشت ورم 

دو شهرستان فریمان و زهک نشان داد که اثر سطوح

هیومیکاسید تولیدی توسط میکروارگانیسمها ،رشد

مختلف کودی ،اثر کود ورمیکمپوست و اثرات متقابل

نهالها کاهش مییابد .زیرا مواد هیومیکی در غلظتهای

آنها بر متوسط وزن میوه با احتمال خطای پنج درصد

پایین ،محرک رشد گیاه میباشند .مطابق با نتایج پژوهش

معنیدار بود (جدول  .)4براساس نتایج مقایسه

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

میانگینهای اثرات متقابل مشاهده شد که در شهرستان

همچنین در میوه توتفرنگی نیز مشاهده شده است که

فریمان بیشترین وزن میوه ( 4/11کیلوگرم) از تیمار

کاربرد سالیسیلیک اسید باعث افزایش وزن تر میوه نسبت

محلولپاشی نانوبیومیک و مصرف  15تن در هکتار

به شاهد میشود ) .(Joseph et al., 2010در میوه سیب نیز

ورمیکمپوست و در شهرستان زهک ( 2/19کیلوگرم) در

مشاهده شده تیمار سالیسیلیک اسید میزان وزن تر میوه،

تیمار محلولپاشی نانوبیومیک و مصرف  10تن در هکتار

کلروفیلها ،کاروتنوئیدها و پرولین را بهطور معنیداری

ورمیکمپوست بهدست آمد .در مقابل ،کمترین وزن میوه

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

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

کسب مواد غذایی سبب افزایش وزن میوه انگور میشود

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

).(Domingos et al., 2016

و عدم مصرف ورمیکمپوست (شاهد) بهدست آمد
(جدول  .)5بهنظر میرسد محلولپاشی نانوبیومیک از

 .3 .3ضخامت گوشت میوه

طریق تقویت انتقال مواد فتوسنتزی به اندامهای زایشی

براساس نتایج تجزیه واریانس دادهها در شهرستان فریمان،

میتواند سبب افزایش وزن میوه شود .در این پژوهش

ضخامت گوشت میوه تحت تأثیر هیچکدام از سطوح

مشاهده شد که کاربرد کود ورمیکمپوست بر وزن میوه

مختلف کودی و سطوح کود ورمیکمپوست قرار نگرفت،

اثرات متفاوتی گذاشت .ورمیکمپوست از طریق افزایش

اما در شهرستان زهک اثر کود ورمیکمپوست و اثرات

ماده آلی خاک و بهبود خاکدانه ،باعث افزایش وزن میوه

متقابل آن با سطوح مختلف کودی ،بر ضخامت گوشت

شده است .ورمیکمپوست بهدلیل داشتن مواد غذایی کافی

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

و افزایش قابلیت جذب عناصری نظیر نیتروژن ،فسفر و

با این وجود نتایج مقایسه میانگینهای اثرات ساده در

پتاسیم به دنبال افزایش میکروارگانیسمهای ناشی از

شهرستان فریمان نشان داد که بیشترین ضخامت گوشت

فعالیت کرم خاکی بر فرایند فتوسنتز تأثیر مثبت گذاشته و

میوه در تیمار محلولپاشی نانوبیومیک ( 3/58سانتیمتر) و

میتواند سبب افزایش وزن میوه شود .ورمیکمپوست

مصرف  15تن در هکتار ورمیکمپوست ( 3/55سانتیمتر)

حاوی عناصر غذایی و میکروارگانیسمهای مفید برای

بهدست آمد .همچنین براساس نتایج مقایسه میانگینهای

رشد گیاهان است و استفاده از آن موجب افزایش عملکرد

اثرات متقابل در شهرستان زهک بیشترین ضخامت

میشود ) .(Rahmatpour et al., 2014مطابق با نتیجه

گوشت میوه ( 3/50سانتیمتر) در تیمار محلولپاشی

مطالعه  (2014) Manh & Wangدر پژوهش بر خربزه تیل

نانوبیومیک و مصرف  15تن در هکتار ورمیکمپوست

احتماالً در بسترهای حاوی مقادیر باالی ورمیکمپوست

حاصل شد .کمترین ضخامت گوشت میوه (2/33

بهعلت مقادیر باالی نمک و یا احتماالً پاسخ به غلظت

سانتیمتر) در شهرستان زهک در تیمار عدم مصرف کود

باالی هورمونهای رشد گیاهی مانند اکسین و

(شاهد) و عدم مصرف ورمیکمپوست (شاهد) بهدست
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آمد (جدول  .)5احتماالً فسفر موجود در کودهای آلی

حاصل شد .در مقابل ،در شهرستان فریمان کمترین درصد

مختلف و کود ورمیکمپوست اثر مثبتی بر شرایط خاک

مواد جامد محلول کل ( 9/35درصد) بهطور مشترک در

داشته و از این طریق منجر به افزایش جذب پتاسیم شده

تیمار محلولپاشی نانوبیومیک و محلولپاشی سیلیکون و

است .حضور پتاسیم در خاک بر جذب نیتروژن تأثیر

شرایط عدم مصرف (شاهد) ورمیکمپوست و در

گذاشته و فراهمی آن را افزایش داده است .با توجه به

شهرستان زهک ( 4/55درصد) در تیمار محلولپاشی

گزارش  (2011) Shadiaکه اظهار داشت گیاهان گوشتی

نانوبیومیک و عدم مصرف (شاهد) ورمیکمپوست

به نیتروژن و پتاسیم زیادی نیاز دارند ،لذا تیمار آلوئهورا با

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

کودهای حاوی نیتروژن و پتاسیم ،اثرات مثبتی بر افزایش

تیمار مصرف کود گوسفندی و مصرف کودهای شیمیایی

طول و عملکرد برگ گوشتی این گیاه میگذارد .افزایش

با رسیدن مقدار ورمیکمپوست به  10تن در هکتار،

غلظت پتاسیم ثابت در محلول غذایی یک آزمایش

درصد قندهای محلول افزایش یافت .ولی در محیطهای

آبکشت موجب افزایش ضخامت گوشت میوه طالبی شد

کشت حاوی مقادیر کم ورمیکمپوست و محلولپاشی

) .(Kokabi & Tabatabaei, 2011همچنین محلولپاشی

نانوبیومیک و محلولپاشی سیلیکون کاهش درصد قندهای

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

محلول مشاهده شد که نشاندهنده تنشهای محیطی کمتر

وزن تک میوه ،درصد اسیدیته قابل تیتراسیون و نسبت

و فراهمی عناصر غذایی قابلدسترس در این بسترها است.

وزن گوشت به آب میوه را در گیاه انار افزایش داد

احتماالً افزایش جذب آب و مواد معدنی و بهدنبال آن

).(Sobhi Rostami & Gholchin, 2011

افزایش در میزان فعالیت فتوسنتزی ،میتواند باعث تولید
بیشتر کربوهیدراتها و قندهای محلول و در نتیجه

 .4 .3درصد مواد جامد محلول کل

1

افزایش عملکرد گیاه در شرایط استفاده از ترکیبات آلی در

نتایج تجزیه واریانس دادههای حاصل از آزمایش در هر

تیمارهای مصرف کود و کاربرد ورمیکمپوست شود .این

دو شهرستان فریمان و زهک نشان داد که اثر سطوح

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

مختلف کودی ،اثر کود ورمیکمپوست و اثرات متقابل

توتفرنگی رقم پاروس مطابقت دارد .پژوهشگران نشان

آنها بر درصد کل مواد جامد محلول با احتمال خطای

دادند که هیومیکاسید موجود در ورمیکمپوست ،منجر به

یک درصد معنیدار بود (جدول  .)4براساس نتایج مقایسه

افزایش جذب آب و مواد غذایی و انتقال مواد فتوسنتزی

میانگینهای اثرات متقابل مشاهده شد که در شهرستان

میشود و در نتیجه میزان کلروفیل در نهالهای پسته را

فریمان بیشترین درصد مواد جامد محلول کل (12/92

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

درصد) بهطور مشترک از تیمار عدم مصرف کود (شاهد)،

بر گوجهفرنگی نیز مشاهده شد که گیاهان تیمارشده با

تیمار مصرف کود گوسفندی و تیمار مصرف کودهای

ورمیکمپوست ،رنگدانههای فتوسنتزی بیشتری نسبت به

شیمیایی و کاربرد  10تن در هکتار ورمیکمپوست و در

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

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

گزارش دیگری مواد جامد محلول میوه کیوی کشت

(شاهد) و شرایط کاربرد  10تن در هکتار ورمیکمپوست

معمولی بیشتر از میوه درختان تغذیهشده با کود آلی بیان

)1. Total Soluble Solids (TSS

شده است ) .(Nunes-Damaceno et al., 2013بهنظر
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ارزیابی تولید خربزه رقم خاتونی تحت مدیریت سطوح مختلف کودی و بستر کشت ورم 

میرسد سیلیکون از طریق افزایش فعالیت آنزیمهای

مصرف  15تن در هکتار ورمیکمپوست در مقایسه با

اکسیدکننده و باالبردن محتوای اسمولیتها نقش مهمی را در

سایر تیمارهای کودی میتواند مربوط به مقادیر باالی مواد

( Amiri et al.,

آلی در ساختار کود ورمیکمپوست باشد که نسبتاً پایدار

 .)2014مطالعات نشان داده تیمار سالیسیلیک اسید باعث

بوده و روی سطح هوموس جذبشده و نقش مهمی را

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

در اتصال ذرات هوموس دارد که این ذرات با افزایش

میشود .همچنین مشاهدهشده سالیسیلیک اسید سبب

فراهمى عناصر غذایی باعث افزایش تولید مواد فتوسنتزی

تحریک هیدرولیز کربوهیدراتها شده و با افزایش ترکیباتی

و بهدنبال آن باعث افزایش اسیدیته قابل تیتراسیون شده

مانند قندهای محلول سبب ایجاد یک منبع اسمزی میشود.

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

مطابق این نتایج میزان قند محلول در گوجهفرنگی تحت تأثیر

سطح برگ و وزن خشک در گیاه موز بهدلیل وجود

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

عناصر میکرو ،اسید هیومیک و اسید فولیک موجود در

ایجاد مقاومت به تنش در گیاهان ایفا میکند

چای کمپوست گزارش شد ).(Aremu et al., 2012
 .5 .3اسیدیته قابل تیتراسیون کل

1

همچنین  (2014) Yousefiدر مطالعه خود اسیدیته قابل

نتایج تجزیه واریانس دادههای حاصل از آزمایش در هر

تیتراسیون تیمار آزوال را بیشتر از تیمار ورمیکمپوست و

دو شهرستان فریمان و زهک نشان داد که اثر سطوح

کود کامل گزارش کرد .در پژوهش دیگری اسیدیته قابل

مختلف کودی ،اثر کود ورمیکمپوست و اثرات متقابل

تیتراسیون میوه درختان تغذیهشده با کود آلی اختالف

آنها بر درصد اسیدیته قابل تیتراسیون کل با احتمال

معنیدار با میوه کشت معمولی نداشت

(Nunes-

خطای یک درصد معنیدار بود (جدول  .)4براساس نتایج

 .)Damaceno et al., 2013سالیسیلیک اسید بهواسطه

مقایسه میانگینهای اثرات متقابل مشاهده شد که

افزایش فعالیت آنزیمهای کاتاالز و پراکسیداز ،موجب

بیشترین درصد اسیدیته قابل تیتراسیون در شهرستان

افزایش سنتز ترکیبات جدید و افزایش کارایی دستگاه

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

فتوسنتزی میشود ).(Pasala et al., 2016

درصد) از تیمار محلولپاشی نانوبیومیک و مصرف  15تن
2

در هکتار ورمیکمپوست بهدست آمد .در مقابل ،کمترین

 .6 .3نسبت مواد جامد محلول به تیتراسیون

درصد اسیدیته قابل تیتراسیون در شهرستان فریمان (8/34

نتایج تجزیه واریانس دادههای حاصل از آزمایش در هر دو

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

شهرستان فریمان و زهک نشان داد که اثر سطوح مختلف

مصرف کود (شاهد) و عدم مصرف ورمیکمپوست

کودی ،اثر کود ورمیکمپوست و اثرات متقابل آنها بر نسبت

(شاهد) مشاهده شد (جدول  .)5احتماالً افزایش اسیدیته

مواد جامد محلول به تیتراسیون با احتمال خطای یک درصد

قابل تیتراسیون در اثر محلولپاشی نانوبیومیک میتواند

معنیدار بود (جدول  .)4براساس نتایج مقایسه میانگینهای

بهدلیل رشد رویشی ناشی از رساندن سریع عناصر غذایی

اثرات متقابل در شهرستان فریمان مشاهده شد که بیشترین

باشد که باعث فتوسنتز و تولید مواد فتوسنتزی بیشتر

نسبت مواد جامد محلول به تیتراسیون ( )1/58در تیمار عدم

میشود .همچنین افزایش اسیدیته قابل تیتراسیون ناشی از

مصرف کود (شاهد) و مصرف پنج تن در هکتار

)1. Total Titratable Acidity (TTA

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

رقم بیدانه سفید ) (Ershadi & Taheri, 2014و گوجهفرنگی

مصرف کود (شاهد) و مصرف  10تن در هکتار

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

ورمیکمپوست حاصل شد .در مقابل ،کمترین نسبت مواد

افزایش میزان قند نامحلول شد .همچنین در یک مطالعه دیگر

جامد محلول به تیتراسیون در شهرستان فریمان ()0/67

روی گوجهفرنگی مشاهده شد که تیمار سالیسیلیک اسید

بهطور مشترک در تیمار محلولپاشی نانوبیومیک و تیمار

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

محلولپاشی سیلیکون ،و شرایط مصرف  15تن در هکتار

نتایجی مطابق با نتیجه مطالعه حاضر

Ashournejad et al.

ورمیکمپوست و در شهرستان زهک ( )0/54در تیمار

) ،(2011گزارش نمودند که نسبت مواد جامد محلول به

محلولپاشی نانوبیومیک و مصرف  10تن در هکتار

تیتراسیون ،در زمان برداشت در میوههای کیوی تولید شده به

ورمیکمپوست بهدست آمد (جدول  .)5در این پژوهش

روشهای متداول و تلفیقی باالتر از روش تغذیهشده با کود

مشاهده شد که نسبت مواد جامد محلول به تیتراسیون در

آلی است .همچنین در توتفرنگی هیومیک اسید و کمپوست

تیمارهای محلولپاشی نانوبیومیک و محلولپاشی سیلیکون،

میزان مواد جامد محلول را افزایش داد ،اما مجموع تیتراسیون

و شرایط مصرف  10و  15تن در هکتار ورمیکمپوست

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

بهطور معنیداری کاهش ،درحالیکه این نسبت در تیمارهای
عدم استفاده از کود (شاهد) و مصرف پنج و  10تن در

 .7 .3نیتروژن میوه

هکتار ورمیکمپوست افزایش یافت که نشان میدهد در این

نتایج تجزیه واریانس دادههای حاصل از آزمایش در

شرایط انتقال قند از برگ به میوه افزایش یافته و شاید بتوان

شهرستان فریمان نشان داد که اثر سطوح مختلف کودی و

این نتیجه را گرفت که این تیمارها در بهبود کیفیت میوه

اثرات متقابل آن با کود ورمیکمپوست و در شهرستان

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

زهک اثر سطوح مختلف کودی ،اثر کود ورمیکمپوست و

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

اثرات متقابل آنها بر درصد نیتروژن میوه با احتمال

دارد .با توجه به اینکه پتانسیل اسمزی یاخته به تعداد

خطای یک درصد معنیدار بود (جدول .)6

مولکولهای ماده محلول بستگی دارد ،تنظیم اسمزی از مسیر

براساس نتایج مقایسه میانگینهای اثرات متقابل مشاهده

تبدیل پلیساکاریدهای نامحلول مانند نشاسته و فروکتان به

شد که بیشترین درصد نیتروژن میوه در شهرستان فریمان

قندهای محلول مانند اولیگوساکاریدها ،ساکارز و گلوکز

( 1/31درصد) بهطور مشترک در تیمارهای محلولپاشی

تنظیم میشود ) .(Bayramov et al., 2010پتاسیم با

نانوبیومیک و محلولپاشی سیلیکون و در شرایط مصرف 15

فعالکردن آنزیمهای درگیر با بیوسنتز نشاسته و پروتئین در

تن در هکتار ورمیکمپوست و در شهرستان زهک (1/91

میگیرد

درصد) در تیمار محلولپاشی نانوبیومیک و مصرف  15تن

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

در هکتار ورمیکمپوست بهدست آمد .در مقابل ،کمترین

از طرف دیگر افزایش ترکیبات ثانویه با تعادل بین محل

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

مصرف کربوهیدراتها مرتبط میباشد ،بهطوریکه هر جا

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

هیدراتهای کربن بیشتر باشد ترکیبات ثانویه نیز بیشتر

(شاهد) و عدم مصرف ورمیکمپوست (شاهد) مشاهده شد

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

(جدول .)7

سنتز

ترکیبات

ثانویه،

مورداستفاده

قرار
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جدول  .6تجزیه واریانس صفات میوه خربزه تحت تأثیر مدیریت سطوح مختلف کودی و بستر کشت ورمیکمپوست
منبع تغییرات

درجه آزادی

نیتروژن

پتاسیم

فسفر

فریمان

زهک

فریمان

زهک

فریمان

زهک

بلوک

2

0/0048

0/0068

0/2721

13/35

0/572

0/741

سطوح کودی

5

**

0/081

**

**

140/9

ورمیکمپوست

3

0/006 ns

*

**

2/226

اثرات متقابل

15

**

**

**

1/409

0/067

0/280

0/053
0/070

**

161/4

**

66/83

**

92/81

**

32/84

**

35/78

**

9/421

*

2/96

1/99 ns
**

3/169

خطای آزمایشی

46

0/0048

0/0147

0/2721

1/588

1/304

0/864

ضریب تغییرات ()%

-

6/76

8/44

1/91

6/72

6/21

6/07

 * ،nsو ** :بهترتیب غیر معنیدار و معنیدار در سطوح احتمال پنج و یک درصد.

این نتیجه حاکی از آن است که با محلولپاشی

مختلف کودی ،اثر کود ورمیکمپوست و اثرات متقابل

نانوبیومیک و مصرف  15تن در هکتار ورمیکمپوست ،در

آنها بر میزان فسفر میوه با احتمال خطای یک درصد

اثر فرایند تجزیه مواد آلی بستر توسط میکروارگانیسمها و

معنیدار بود (جدول  .)6براساس نتایج مقایسه

کرمهایخاکی ،محتوی نیتروژن پیکره رویشی گیاه افزایش

میانگینهای اثرات متقابل مشاهده شد که بیشترین میزان

یافته که از طریق بهبود فتوسنتز و انتقال مجدد مواد

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

فتوسنتزی ،ترکیبات نیتروژنه بیشتری به میوه منتقل شده

شهرستان زهک ( 39/92درصد) از تیمار محلولپاشی

و باعث افزایش درصد نیتروژن میوه شده است.

نانوبیومیک و مصرف  15تن در هکتار ورمیکمپوست

بهنظر میرسد کوددهی منجر به افزایش محتوای نیتروژن

حاصل شد .در مقابل ،کمترین میزان فسفر میوه در

در دانه ،برگ و اندامهای زیرزمینی میشود .این موضوع با

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

نتایج دیگر پژوهشها مطابقت دارد .افزایش عملکرد خیار

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

تلخ با کاربرد کودهای نیتروژن ،فسفر و پتاسیم نیز توسط

مصرف ورمیکمپوست (شاهد) مشاهده شد (جدول .)7

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

احتماالً محلولپاشی نانوبیومیک بهطور غیرمستقیم از طریق

پژوهشگران نیز تأثیر مثبت کود ورمیکمپوست را بر

افزایش فتوسنتز و تولید مواد فتوسنتزی موجب افزایش میزان

ویژگیهای گیاهان نشان میدهد ).(Samuel et al., 2015

فسفر میوه شده باشد .بهنظر میرسد مصرف  15تن در هکتار

پژوهشگران زیادی گزارش کردند که سیلیکون در رشد و

ورمیکمپوست در بستر کشت از طریق افزایش تجزیه مواد

ارتفاع و عملکرد گیاهان زراعی و همچنین در فیزیولوژی و

آلی و معدنیکردن فسفر موجود در مواد آلی و تبدیل آنها به

متابولیسم گیاهان مختلف ،اثر مثبت بیشماری را دارا

شکل قابل استفاده گیاه ،موجب افزایش فراهمی فسفر در

میباشد ).(Amiri et al., 2014

گیاه شده است .ورمیکمپوست جذب فسفر را از طریق
افزایش انحالل فسفر بهواسطه فعالسازی ریزموجودات با

 .8 .3فسفر میوه

ترشح اسیدهای آلی نظیر سیتریک ،گلوتامیک ،سوکسینیک،

نتایج تجزیه واریانس دادههای حاصل از آزمایش در هر

الکتیک ،اگزالیک ،مالئیک و فوماریک اسید ،و یا تحریک

دو شهرستان فریمان و زهک نشان داد که اثر سطوح

فعالیت فسفاتاز افزایش میدهد ).(Busato et al., 2012
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 (2017) Kakraliya et al.در بررسی اثر تغذیهای و زیستی

آن با کود ورمیکمپوست در شهرستان زهک بر میزان پتاسیم

ورمیکمپوست روی برنج نشان دادند که ورمیکمپوست

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

فراهمی پتاسیم ،نیتروژن و فسفر را افزایش داد .همچنین کود

براساس نتایج مقایسه میانگینهای اثرات متقابل مشاهده شد

کمپوست میتواند میزان فسفر قابل جذب و منیزیم را

که بیشترین میزان پتاسیم میوه در شهرستان فریمان (22/17

افزایش دهد ).(Jumadi et al., 2014

درصد) و در شهرستان زهک ( 17/05درصد) از تیمار
محلولپاشی نانوبیومیک و مصرف  15تن در هکتار

 .9 .3پتاسیم میوه

ورمیکمپوست بهدست آمد .در مقابل ،کمترین میزان پتاسیم

براساس نتایج تجزیه واریانس دادهها اثر سطوح مختلف

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

کودی ،اثر کود ورمیکمپوست و اثرات متقابل آنها در

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

شهرستان فریمان و اثر سطوح مختلف کودی و اثرات متقابل

عدم مصرف ورمیکمپوست (شاهد) بهدست آمد (جدول .)7

جدول  .7مقایسه میانگینهای صفات میوه خربزه تحت تأثیر مدیریت سطوح مختلف کودی و بستر کشت ورمیکمپوست
تیمارهای آزمایشی
سطوح کودی

زهک

فریمان

عدم مصرف (شاهد)

0/860 h

1/15 g

22/43 h

10/62 h

13/67 m

13/85 fg

عدم مصرف کود

 5تن در هکتار

0/870 gh

1/24 fg

23/11 gh

12/11 h

14/28 lm

14/20 efg

(شاهد)

کود گاوی

ورمیکمپوست

نیتروژن ()%

 10تن در هکتار

0/883 fgh

1/28 fg

23/16 gh

12/11 h

18/26 efghi

14/38 defg

 15تن در هکتار

0/890 fgh

1/35 efg

23/61 g

15/59 g

19/09 cdefg

عدم مصرف (شاهد)

0/903 fgh

1/38 efg

27/57 ef

15/63 g

15/51 klm

14/80 cdefg

 5تن در هکتار

0/956 efgh

1/62 cde

28/04 def

16/06 g

16/73 hijk

14/46 defg

 10تن در هکتار

1/070 cde

1/68 bc

28/46 de

18/25 efg

20/05 bcde

15/66 abcdef

1/280 a

1/73 abc

28/64 d

23/08 bc

21/63 ab

16/41 abc

0/900 fgh

1/31 efg

27/37 f

18/99 def

16/24 ijkl

13/53 g

 5تن در هکتار

0/953 efgh

1/39 ef

27/64 ef

19/55 def

18/10 efghi

15/47 abcdef

 10تن در هکتار

1/116 bcd

1/30 efg

28/07 def

16/91 fg

18/67 defgh

16/03 abcde

 15تن در هکتار

1/206 ab

1/52 cde

28/49 de

21/57 cd

19/98 bcde

16/35 abc

0/953 efgh

1/46 def

30/99 c

15/81 g

17/64 fghij

15/09 bcdefg

 5تن در هکتار

1/093 bcd

1/41 def

31/44 c

22/52 bc

20/68 abcd

15/44 abcdef

 10تن در هکتار

1/116 bcd

1/53 cde

32/50 b

24/63 b

21/08 abc

16/85 ab

 15تن در هکتار

1/313 a

1/91 a

34/06 a

39/92 a

22/17 a

17/05 a

 15تن در هکتار
عدم مصرف (شاهد)
نانوبیومیک

سیلیکون

کود شیمیایی

NPK

زهک

15/53 abcdef

عدم مصرف (شاهد)
کود گوسفندی

فریمان

فسفر ()%
فریمان

پتاسیم ()%
زهک

عدم مصرف (شاهد)

0/076 cde

1/35 efg

27/59 ef

15/92 g

17/06 ghijk

14/32 defg

 5تن در هکتار

0/923 fgh

1/52 cde

28/08 def

13/01 h

18/45 efgh

16/06 abcd

 10تن در هکتار

1/006 def

1/44 def

28/53 de

18/82 ef

20/69 abcd

15/54 abcdef

 15تن در هکتار

1/313 a

1/81 ab

28/97 e

24/23 b

22/15 a

16/65 ab

عدم مصرف (شاهد)

0/880 fgh

1/22 fg

23/19 gh

17/17 fg

15/22 klm

14/12 fg

 5تن در هکتار

0/946 efgh

1/24 fg

23/20 gh

19/34 def

15/93 jkl

14/22 efg

 10تن در هکتار

1/003 defg

1/26 fg

23/72 g

16/87 fg

17/81 fghij

15/43 abcdef

 15تن در هکتار

1/146 bc

1/38 efg

23/88 g

20/86 cde

19/57 bcdef

15/61 abcdef

در هر ستون ،میانگینهای دارای حروف مشابه ،براساس آزمون چند دامنهای دانکن در سطح احتمال پنج درصد اختالف معنیداری ندارند.
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با توجه به اینکه پتاسیم خاک در حد مطلوب بود

) .(Asadi Kangarshahi & Akhlaghi Amiri, 2014کاهش

(جدولهای  1و  ،)2بنابراین با محلولپاشی نانوبیومیک از

غلظت پتاسیم بافتهای گیاهی میتواند بهدلیل رقابت آن با

طریق افزایش تولید مواد فتوسنتزی بهطور غیرمستقیم و با

سدیم بر سر مکانهای اتصال به ناقلهای غشای پالسمایی

افزایش مصرف کودهای آلی از طریق بهبود ویژگیهای

و یا نشت پتاسیم بهدلیل عدم ثبات غشای پالسمایی باشد.

فیزیکی و شیمیایی خاک ،مقدار پتاسیم قابل جذب در

میزان نشت یونی در انبه تحت تأثیر کاربرد کلسیم کاهش

خاک و گیاه افزایش یافت .احتماالً فسفر موجود در

یافت ).(Khaliq et al., 2016

کودهای آلی و شیمیایی اثر مثبتی بر شرایط خاک داشته و
از این طریق منجر به افزایش جذب پتاسیم شده است.

 .4نتیجهگیری

پتاسیم نقش مهمی در فعالیتهای گیاه مانند فتوسنتز،

بهنظر میرسد در این آزمایش تأثیرپذیری بیشتر وزن و

جذب آب و حفظ پتانسیل اسمزی ،همچنین تأثیر در

عملکرد میوه در شهرستان فریمان نسبت به شهرستان

افزایش رشد و فعالیت ریشه ،افزایش محتوی کلروفیل و

زهک به رشد سریعتر شاخساره در شهرستان فریمان به

افزایش فعالیت آنزیم ردوکتاز و انورتاز دارد ،لذا در

فراهمی بیشتر عناصر غذایی تحت شرایط اسیدی مربوط

افزایش میزان وزن تر و خشک مؤثر میباشد ( Ma & Shi,

باشد و کمبود آن در شهرستان زهک اثرات بیشتری را

(2017) Razavi Nasab et al.

تحت شرایط قلیایی نشان داده است .عدم تغییرات

به این نتیجه رسیدند که افزایش ماده آلی مصرفی ،غلظت

چشمگیر عملکرد میوه تحت سطوح ورمیکمپوست

پتاسیم اندام هوایی و ریشه نهالهای پسته را افزایش داد،

نشاندهنده این است که افزایش عملکرد بیشتر متأثر از

بهطوریکه ماده آلی باعث گستردگی ریشه و افزایش

سطوح کودی مختلف بوده است .قابل توجه است که در

جذب پتاسیم توسط ریشه شد .مطالعات انجامگرفته روی

شرایط اسیدی بهدلیل افزایش جذب عناصر غذایی موجود

تعدادی از گونههای گیاهی افزایش غلظت پتاسیم و

در محلول خاک از یک طرف و افزایش فراهمی عناصر

کاهش غلظت سدیم را بعد از کاربرد خارجی اسید

غذایی موجود در کود ورمیکمپوست از طرف دیگر

سالیسیلیک نشان داده است ).(Ashraf et al., 2010

کارایی جذب عناصر افزایش یافته ،بهطوری که بین

 .)2011در پژوهش دیگری

مدیریت مصرف پتاسیم برای افزایش عملکرد ،بهبود

سطوح کودی مختلف اختالف چندانی مشاهده نمیشود.

اندازه و کیفیت میوه ضروری است .کمبود پتاسیم موجب

استفاده از کودهای دامی و ورمیکمپوست از طریق

کاهش عملکرد و کیفیت میوه مرکبات میشود .کاهش

افزایش محتوای مواد آلی و فعالیت بیولوژیکی خاک،

غلظت پتاسیم به کمتر از حد مطلوب در درختان مرکبات،

افزایش مقدار کربن آلی و نیتروژن کل خاک ،تثبیت ذرات

موجب کاهش رشد رویشی و زایشی (بدون بروز عالئم

خاکدانه از طریق باندکردن ذرات معدنی مانند فسفر و

کمبود ظاهری) ،کاهش میزان فتوسنتز برگ ،کاهش تولید

پتاسیم به فرم کلوئیدی از هوموس یا رس موجب تقویت

کربوهیدراتها ،کاهش تشکیل میوه ،افزایش چینخوردگی

ساختمان فیزیکی ،شیمیایی و بیولوژیکی خاک شده و در

آلبدو 1و افزایش پارگی پوست میوه 2مرکبات میشود

نهایت با افزایش فراهمی عناصر غذایی و مواد آلی در
دسترس گیاه بر فرایند فتوسنتز تأثیر مثبت گذاشته و

1. Creasing
2. Plugging

میتوانند سبب افزایش وزن و عملکرد میوه شوند.
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تأثیر ورمیکمپوست در رشد گیاه را میتوان به مقدار

 .5تشکر و قدردانی

زیادی به مواد مغذی معدنی بهویژه نیتروژن جذبشده

از مدیریت و پرسنل محترم پژوهشکده کشاورزی بقیهاهلل

بهوسیله گیاه نسبت داد .همچنین تأثیر مثبت کود دامی در

االعظم دانشگاه زابل و کارشناسان محترم مرکز جهاد

بهبود ساختار فیزیکی خاک و افزایش قدرت جذب و

کشاورزی شهرستانهای زهک و فریمان بهدلیل همکاری

نگهداری آب توسط آن میباشد .عالوه بر این کود گاوی

صمیمانه و فعاالنه در اجرای هرچه بهتر این پژوهش،

موجب افزایش دسترسی گیاه به نیتروژن میشود .کود

تشکر و قدردانی میگردد.

گوسفندی از طریق افزایش تجزیه مواد آلی و معدنیکردن
فسفر موجود در مواد آلی و تبدیل آنها به شکل قابل

 .6تعارض منافع

استفاده گیاه ،احتماالً نقش کلیدی را در چرخه فسفر خاک

هیچگونه تعارض منافع توسط نویسندگان وجود ندارد.

ایفا کرده است .با توجه به اینکه پتاسیم خاک در حد
مطلوب بود ،بنابراین با افزایش مصرف کودهای آلی مقدار
پتاسیم خاک بیشتر شد .درصد قندهای محلول در منطقه
فریمان در محیطهای کشت حاوی مقادیر کم
ورمیکمپوست و محلولپاشی نانوبیومیک و محلولپاشی
سیلیکون کاهش یافت که نشاندهنده تنشهای محیطی
کمتر و فراهمی عناصر غذایی قابل دسترس در این
بسترها است .احتماالً افزایش جذب آب و مواد معدنی و
بهدنبال آن افزایش در میزان فعالیت فتوسنتزی ،میتواند
باعث تولید بیشتر کربوهیدراتها و قندهای محلول و در
نتیجه افزایش عملکرد گیاه در شرایط استفاده از ترکیبات
آلی در تیمارهای مصرف کود و کاربرد ورمیکمپوست
شود .در منطقه فریمان نتایج عملکرد کود گاوی ،کود
گوسفندی ،نانوبیومیک ،سیلیکون و مواد شیمیایی در
سطوح  10تن و  15تن در هکتار ورمیکمپوست اختالف
معنیداری نشان نداد .لذا با مصرف کمتر ورمیکمپوست،
بهمنظور دستیابی بهمیزان مطلوب عملکرد ،ویژگیهای
بافت میوه و جذب عناصر غذایی ،محلولپاشی
نانوبیومیک در شرایط مصرف  10تن در هکتار
ورمیکمپوست برای کشت خربزه در منطقه فریمان
پیشنهاد میشود.
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