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چکیده
 آزمایش بهصورت کرتهای. ورمیکمپوست و چایکمپوست بر گیاه خیار گلخانهای پرداخته شد،در این تحقیق به بررسی سطوح مختلف آب آبیاری
 سه،) درصد حجمی52  و25 ،52(  تیمارها شامل سه سطح چای کمپوست.خردشده در قالب طرح کامالً تصادفی و بهصورت پشتهای انجام گرفت
ورمیکمپوست قبل از. درصد نیاز آبی گیاه) بود25  و52 ،155(  کیلوگرم در هر متر مربع) و سه سطح تنش آبی5  و1/2 ،1( سطح ورمیکمپوست
 نتایج نشان داد تیمار. روز بعد از کاشت) بر روی گیاه پاشیده شد05  روز و05 ، روز05( کاشت به خاک داده شد و چای کمپوست در سه مرحله
 عملکرد و بهرهوری آب آبیاری در سطح احتمال یک،آبیاری و ورمیکمپوست بر وزن میوه و ارتفاع در سطح احتمال پنج درصد و بر قطر و طول میوه
 تیمار چای کمپوست بر وزن میوه در سطح احتمال پنج درصد و بر سایر پارامترهای اندازهگیری شده در سطح احتمال.درصد تأثیر معنیداری داشت
 درصد نیاز آبی52  و155  کاهش مصرف آب باعث کاهش عملکرد و اجزای عملکرد گردید اما از این نظر بین تیمار.یک درصد تأثیر معنیدار داشت
 درصد بهکار میرود52  چای کمپوست و تنشآبی نشان داد در شرایطی که کمآبی، اثرات متقابل ورمیکمپوست.گیاه تفاوت معنیدار مشاهده نشد
 اثرات متقابل ورمیکمپوست و چایکمپوست نشان داد در. درصدی ورمیکمپوست و چای کمپوست باعث کاهش اثرات تنش آبی میشود52 استفاده
 اما زمانیکه. درصد کاهش یابد25  درصدی از ورمیکمپوست برای کاهش عملکرد و اجزای آن بایستی مصرف چای کمپوست تا155 استفاده
 بنابراین میتوان گفت اثرات ورمیکمپوست و. درصد افزایش داد52  مصرف چای کمپوست را تا،ورمیکمپوست کامل استفاده نمیشود میتوان
.عصاره آن بر روی رشد گیاهان بستگی به غلظت آنها دارد
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Abstract
In this study, different levels of irrigation water, vermicompost and compost tea were studied on cucumber greenhouse.The experiment was
conducted as a split plot in a completely randomized, stacked design.The treatments consisted of three levels of compost tea (25, 50 and 75%
vol.), Three levels of vermicompost (1, 1.5 and 2 kg / m2) and three levels of water stress (100, 75 and 50% plant water requirement)
Was.Vermicompost was harvested before planting, and compost tea was sprayed on the plant in three stages (30 days, 60 days and 90 days
after planting). The results showed that irrigation and vermicompost treatments had a significant effect on fruit weight and height at 5%
probability level and on fruit diameter and length, yield and irrigation water productivity at 1% probability level. The compost tea treatment
had a significant effect on fruit weight at a 5% probability level and on other parameters measured at a probability level of 1% .Reducing
water consumption reduced yield and yield components, but there was no significant difference between treatments of 100 and 75% of the
water requirement of the plant.The interaction effects of vermicompost, compost tea and water stress indicate that using 75% water content,
75% vermicompost and compost tea reduce the effects of water stress.The interaction effects of vermicompost and compost tea have shown
that using 100% vermicompost to reduce the yield and its components should reduce the consumption of compost tea to 50%.But when
vermicompost is not used up, it is possible to increase the consumption of compost tea by up to 75%.Therefore, it can be concluded that the
effects of vermicompost and its extract on plant growth depend on their concentration.
Keywords: Fertilization Management, Irrigation Water Productivity,Sistan Plain, Yield.
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مقدمه

میوه گوجهفرنگی ( 25/0درصد) و کاهش قطر میوه

کاربرد زیاد کودهای شیمیایی در درازمدت باعث تخریب

( 52/2درصد) و عملکرد گوجهفرنگی ( 50/5درصد) و

خصوصیات فیزیک و شیمیایی خاک ،کاهش نفوذپذیری،

همچنین کاهش ماده خشک ساقه ( 2/2درصد) و برگ

افزایش وزن مخصوص ظاهری و اشکال در نفوذپذیری

بامیه ( 11/5درصد) میشود و بنابراین با توجه به خطر

ریشه گیاه و در نهایت باعث کاهش عملکرد میشود .لذا

باالی استفاده از آب آلوده و انتقال آلودگی به میوه و

استفاده صحیح از کودهای آلی مانند ورمیکمپوست

کاهش کیفیت و سالمت آن ،استفاده از ورمیکمپوست

میتواند به غنیسازی خاک منطقه ریشه کمک کند (.)55


بههمراه آبیاری با آب آلوده توصیه نمیشود ( .)5استفاده

ورمیکمپوست نوعی کمپوست تولیدشده بهکمک کرمهای

از ورمیکمپوست باعث رشد قابلتوجه گندم و ذرت

خاکی است که در نتیجه تغییر ،تبدیل و هضم نسبی

گلخانهای شده است ( .)50عصاره بهدستآمده از محلول

ضایعات آلی ،کود دامی و بقایای گیاهی در ضمن عبور از

آب و ورمیکمپوست آماده را چای کمپوست میگویند.

دستگاه گوارش این جانور بهوجود میآید ( .)12وجود

چای کمپوست دارای ویژگیهای میکروبی و شیمیایی

مواد هیومیکی و مواد آلی در ورمیکمپوست رشد گیاه را

سودمند ورمیکمپوست جامد است و از قراردادن مقدار

بهتر از تغذیه گیاه با کودهای معدنی تحریک میکند (.)10

مشخصی ورمیکمپوست در آب و هوادهی آن برای مدت

ورمیکمپوست بهدلیل داشتن مواد آلی ،منبع خوبی برای

مشخص بهدست میآید ( 15و  .)11روش تغذیه برگی در

حاصلخیزی خاک محسوب میشود .مواد آلی در خاک

افزایش عملکرد مفید است .در این روش سرعت انتقال

موجب اصالح نفوذپذیری و بهبود زهکشی خاک گردیده

عناصر غذایی از برگ به اندامهای مختلف گیاه بیشتر

و همچنین با حفظ رطوبت کافی ،از خشکی بیش از اندازه

شده و مواد غذایی مستقیماً وارد اندام هوایی شده و

خاک جلوگیری میکند ( .)5ورمیکمپوست دارای ارزش

مشکل رسوب در خاک و کمشدن قابلیت استفاده از آن

تغذیهای فراوانی برای محصوالت زراعی بوده و مصرف

وجود ندارد ( .)0محلولپاشی با چای کمپوست باعث

آنها گامی مؤثر در روند توسعه کشاورزی پایدار و حفظ

افزایش محتوای کلروفیل کل در برگ گلگاوزبان شد

محیط زیست میباشد .در تحقیقی نشان داده شد کودهای

( .)11پژوهشهای زیادی در خصوص استفاده از

بیولوژیک دارای نقش قابلتوجهی در بهبود و افزایش

ورمیکمپوست و چای کمپوست بر بهبود خصوصیات


صفات عملکردی گیاه دارویی حنا خصوصاً در شرایط

فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی گیاهان در شرایط تنشهای

تنش کمآبی دارد و میتوانند بهعنوان جایگزینهای

محیطی انجام شده است .مصرف ورمیکمپوست باعث

مناسب برای کودهای شیمیایی مورد توجه قرار گیرند (.)0

افزایش وزن خشک و افزایش تجمع پتاسیم ،فسفر،

میرزاییتختگاهی و همکاران ( )5تأثیر ورمیکمپوست

نیتروژن ،منگنز و آهن در گیاه نخود شد ( .)52کاربرد

با آب آلوده (آب رودخانه قرهسو دشت کرمانشاه که از

چای کمپوست باعث افزایش خصوصیات رشدی و

نظر کیفیت بنا به گفته آژانس حفاظت محیط زیست قابل

محتوای نیتروزن و پتاسیم و فسفر در گیاه کلزا گردید

استفاده برای کشاورزی نیست) بر گیاه گوجهفرنگی و

( .)51استفاده از ورمیکمپوست باعث افزایش عملکرد

بامیه مورد بررسی قرار دادند .نتایج نشان داد استفاده از

گیاه سیر شد ( .)15غلظتهای  55و  25درصد عصاره

ورمیکمپوست با آب آلوده باعث کاهش معنیدار وزن

ورمیکمپوست باعث افزایش جوانهزنی و رشد گیاه سیاه-
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دانه گردید ( .)0علیرغم اینکه ورمیکمپوست میتواند

آب بود .بنابراین مکش  05سانتیبار در افزایش کارآیی آب

بهعنوان یک کودآلی در کشاورزی ارگانیک مورد استفاده

مؤثر بوده است ( .)2سه سطح تنش آبی (صفر 52 ،و 25

قرار گیرد ،اما سطوح باالی این کود ممکن است سبب

درصد نیاز آبی گیاه) و سه سطح زئولیت (صفر 2 ،و  15گرم

ایجاد اثرات شوری در گیاه شود که بر روی رشدونمو

در هر کیلوگرم خاک) بر روی گیاه خیار مورد بررسی قرار

گیاه تأثیر داشته و حتی میتواند باعث مرگ خیار بهعنوان

گرفت .نتایج این تحقیق نشان داد که تنش خشکی بر

یکی از محصوالت حساس به شوری خاک و آب شود

شاخصهای تعداد میوه و طول میوه تأثیر معنیداری ایجاد

( .)55خیار یکی از سبزیهای مهمی است که در تمام

نکرده ،ولی بر عملکرد محصول و قطر میوه تأثیر معنیداری

طول سال امکان تولید گلخانهای آن وجود دارد .مصرف

در سطح  %2داشته است .بیشترین عملکرد محصول و تعداد

تازهخوری خیار در تمام طول سال بر اهمیت تولید

میوه را سطح بدون تنش دارا است .با توجه با این نتیجه که

گلخانهای آن افزوده است .توسعه تکنولوژی (تأسیس

بین دو سطح بدون تنش و مصرف  %52نیاز آبی تفاوت

گلخانه و بهرهبرداری فشرده) و همچنین دوره رشد کوتاه

معنیداری از لحاظ عملکرد محصول مشاهده نشد ،بنابراین

( 155-125روز) این محصول ،امکان کشت آن را در اکثر

از نظر کارآیی مصرف آب و کاهش آب مصرفی ،بهینهترین

مناطق آبوهوایی فراهم کرده است .با توجه به کمبود آب

سطح تنش ،سطح دو ( 52درصد نیاز آبی) است .با مصرف

درمنطقه سیستان و شرایط بد آبوهوایی ،کشت خیار در

 15گرم زئولیت در یک کیلوگرم خاک ،بیشترین عملکرد،

این منطقه بهصورت گلخانهای انجام میشود .کشت دو

تعداد میوه و طول میوه حاصل شد ( .)2بررسی تأثیر سطوح

بار در سال از مهرماه آغاز تا اوایل اردیبهشتماه ادامه

مختلف ورمیکمپوست بهعنوان یک ماده جاذبالرطوبه

مییابد .کشت مرحله دوم از اوایل اسفندماه آغاز میشود

طبیعی در افزایش کارآیی مصرف آب ،بهبود شاخصهای

و برداشت محصول آن در فروردینماه میباشد .با توجه به

رویشی و اجزای عملکرد خیار گلخانهای و همچنین تعیین

اینکه در فصل بهار کشاورزان با کمبود آب مواجه

سطحی از مقاومت خیار به کمبود آب بهنحویکه در مصرف

میشوند ،محصوالت آنها اوایل اردیبهشتماه در اثر

آب صرفهجویی شده و باعث کاهش عملکرد و شاخصهای

خشکی از بین میرود .درصورتیکه اگر آب وجود داشته

رشدی آن نگردد ،از اهداف تحقیق میباشد .آب

باشد ،میتوانند تا تیرماه برداشت محصول داشته باشند .لذا

صرفهجوییشده را میتوان در ماههای اردیبهشتماه و خرداد

در این تحقیق به بررسی سطوح مختلف کمآبی همراه با

استفاده نمود و از خشکشدن گیاه جلوگیری نمود.

کاربرد همزمان ورمیکمپوست و چای کمپوست بر گیاه
خیار پرداخته شده است .در تحقیقی اثر مقادیر مختلف

مواد و روشها

آب آبیاری روی خیار مورد بررسی قرار گرفت و این

این تحقیق در سال  1005در مجتمع گلخانهای چاهنیمه واقع

نتیجه بیان شد که با افزایش میزان آب مصرفی میزان

در شهرستان زهک استان سیستان و بلوچستان انجام شد.

محصول تولیدی افزایش یافت اما کیفیت محصول کاهش

بهمنظور بررسی اثر ورمیکمپوست و چای کمپوست در

مییابد ( .)50در بررسی تنشهای آبی بر گیاه خیار نتایج

سطوح مختلف آبی بر خیار گلخانهای ،آزمایش بهصورت

نشان داد میزان کارآیی مصرف آب در تیمار  25 ،05و 15

کرتهای خردشده در قالب طرح کامالً تصادفی و

سانتیبار بهترتیب  12 ،00و  20کیلوگرم در هر مترمکعب

بهصورت پشتهای انجام گرفت .تیمارها شامل سه سطح چای
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کمپوست ( 25 ،52و  52درصد حجمی) ،سه سطح ورمی-

برخی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک و عناصر

کمپوست ( 1/2 ،1و  5کیلوگرم در هر مترمربع) و سه سطح

غذایی موجود در ورمی کمپوست و چای کمپوست در

تنش آبی ( 52 ،155و  25درصد نیاز آبی گیاه) بود .کشت

جدولهای  1و  5آورده شده است.

بهصورت جوی و پشته انجام گرفت .ابتدا سه پشته در
گلخانه موردنظر انتخاب شد .فاصله پشتهها از یکدیگر یک

تعیین نیاز آبی گیاه

متر بود .سپس روی این سه پشته کرتهایی به طول  5متر و

جهت تعیین حجم آب موردنیاز برای آبیاری ،تبخیر و

عرض  25سانتیمتر و به فاصله  55سانتیمتر از یکدیگر جدا

تعرق گیاه مرجع با استفاده از رابطه فائو -پنمن -مانتیث

شد .ورمیکمپوست در سه سطح و قبل از کاشت به هر یک

(رابطه  )1بهدست آمد.

از کرتها اضافه شد .سپس بذر خیار رقم سینا به عمق 0

رابطه ()1

سانتیمتر و به فاصله  05سانتیمتر کشت گردید .تمامی
کرتها تا زمان چهار برگیشدن خیارها بهصورت یکسان

-1

در این رابطه :ET0 ،تبخیر و تعرق مرجع ( ،)mm day

آبیاری شدند .سپس تیمارهای تنش آبی اعمال گردید.

-2

-1

 :Rnتابش خالص ورودی به سطح گیاه ( ،)MJ m day
 :Gشار گرمای خاک ( :Tmean ،)MJ m-2 day-1میانگین

چای کمپوست

0

دمای هوای روزانه ( :U2 ،) Cمیانگین روزانه سرعت باد

جهت تهیه چای کمپوست 055 ،گرم ورمیکمپوست در

-1

 1555میلیلیتر آب بهمدت پنج روز خیسانده شد (.)0

در ارتفاع دو متری از سطح زمین (  :es ،)m sفشار بخار

سپس روز ششم محلول حاصل صاف و عصاره خالص

اشباع ( :ea ،)KPaفشار بخار واقعی ( :es-ea ،)KPaکمبود

تهیه شد .با افزودن آب به این محلول غلظتهای 25 ،52

فشار بخار اشباع ( :Δ ،)KPaشیب منحنی فشار بخار
-1

0

0

-1

و  52درصد حجمی بهدست آمد .چای کمپوست در 0

اشباع (  :γ ،)KPa Cضریب سایکرومتری ( ،)KPa C

مرحله ( 05 ، 05و  05روز پس از کاشت گیاه) به گیاه

 :Cnضریبی برای گیاه مرجع که مقدار آن  055میباشد
-1

-1

0

(  :Cd ،)Kg KKj dayضریب باد برای گیاه مرجع که

داده شد .محلولپاشی تا زمان جاری شدن قطرههای

-1

مقدار آن  5/02میباشد ( .)s m

محلول روی تمامی قسمتهای گیاه ادامه یافت.

جدول  .1ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاك
عمق
(سانتیمتر)

بافت خاك
لوم شن

3-93

هدایت الکتریکی
(دسیزیمنس بر متر)
3/85

اسیدیته
5/ 1

کربن آلی

نیتروژن کل

فسفر

پتاسیم

(درصد)

(درصد)

(میلیگرم در لیتر)

(میلیگرم در لیتر)

2/ 8

3/91

25/4

914

جدول  .2نتایج تجزیه ورمیکمپوست و چای کمپوست
کربن آلی نیتروژن کل
(درصد)

(درصد)

93/28

9/45

فسفر

سدیم

کلسیم

پتاسیم

مس

(درصد) (درصد) (درصد) (درصد) (میلیگرم بر لیتر)
3/94

3/54

9/9

1/1

روی

منگنز

آهن

(میلیگرم بر لیتر)

(میلیگرم بر لیتر)

(میلیگرم بر لیتر)

219

14/8

2315

25
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با توجه به اینکه تبخیر و تعرق گیاه مرجع درون

محاسبه شد .در پایان دادههای اندازهگیریشده با استفاده

گلخانه  05تا  15درصد تبخیر و تعرق آن در بیرون

از نرمافزار  SAS 9.1مورد تجزیهوتحلیل و میانگینها با

گلخانه میباشد ( ،)50تبخیر و تعرق مرجع بهدستآمده

آزمون دانکن مورد مقایسه قرار گرفتند .همچنین جهت

در  5/5ضرب شد و سپس تبخیر و تعرق گیاه بهوسیله آن

بررسی تأثیر استفاده از چای کمپوست و تعیین زمان

محاسبه شد .پس از تعیین تبخیر و تعرق گیاه و با در نظر

مناسب جهت استفاده ،میانگین اندازه پارامترهای مورد

گرفتن راندمان آبیاری  05درصد برای پخش آب در

بررسی در سه بازه زمانی  05-05و  05-05و 05-155

مزرعه ،مقدار آب آبیاری در هر تیمار تعیین و با استفاده از

روز پس از کشت مورد مقایسه قرار گرفت.

کنتورهای نصبشده (کنتور کالس  Cبا دقت خوب) بر
روی هر یک از لولههای آبرسان اندازهگیری و در اختیار

نتایج

گیاه قرار گرفت .حجم آب سایر تیمارها بر اساس این

نتایج تجزیه واریانس صفات اندازهگیریشده در جدول 0

حجم تعیین و اعمال گردید.

آمده است .همانطورکه مشاهده میگردد مقدار آب
آبیاری ،ورمیکمپوست و چای کمپوست و اثرات متقابل

بهرهوری مصرف آب آبیاری ()IWUE

آنها در سطوح یک و پنج درصد بر مقادیر

عبارت است از :نسبت محصول تولیدشده به آب آبیاری.

اندازهگیریشده تأثیر معنیدار داشت.

از رابطه ( )5بهدست آمد (.)55
رابطه ()5

وزن میوه

در این رابطه :IWUE ،بهرهوری مصرفآبآبیاری

مقایسه میانگین صفات اندازهگیریشده در جدول  2نشان

(کیلوگرم بر مترمکعب در هکتار) :Y ،مقدار محصول

داده شده است .مقدار آب آبیاری تأثیر معنیدار در سطح

برداشتشده (کیلوگرم در هکتار) :IR ،مقدار آبآبیاری

احتمال پنج درصد بر وزن میوه داشت .بیشترین وزن

(مترمکعب در هکتار).

میوه ( 105/15گرم) در تیمار  155درصد نیاز آبی و
کمترین آن در تیمار  25درصد نیاز آبی بهدست آمد .اما از

نمونهبرداری گیاهی

این نظر بین تیمارهای  155و  52درصد نیاز آبی گیاه

اولین برداشت محصول پس از  25روز از تاریخ کاشت

تفاوت معنیدار مشاهده نشد .مقادیر ورمیکمپوست بر

( 52آبانماه) انجام و تا  55بهمنماه ادامه داشت .در هر

وزن میوه در سطح احتمال پنج درصد معنیدار بود .با

تیمار  15بوته بهطور تصادفی انتخاب شد .برداشت هر

کاهش مقدار ورمیکمپوست مصرفی وزن میوه کاهش

چهار روز یکبار انجام شد تا میوهها بیش از اندازه بزرگ

یافت اما از این نظر بین تیمار  155و  52درصد مصرف

نشوند و از حالت بازارپسندی خارج نگردند .ارتفاع گیاه،

ورمیکمپوست تفاوت معنیدار مشاهده نشد.

وزن میوهها ،قطر و طول خیار در هر کرت بهدقت

چای کمپوست نیز تأثیر معنیداری در سطح احتمال

اندازهگیری شد .میانگین اندازههای بهدستآمده جهت

پنج درصد بر وزن میوه داشت .بیشترین وزن میوه

تجزیه و تحلیل استفاده شد .همچنین عملکرد و بهرهوری

( )150/25در تیمار  52درصد مصرف ورمیکمپوست

مصرف آب آبیاری در پایان فصل کشت در هر کرت

بهدست آمد.
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جدول  .9نتایج تجزیه واریانس (میانگین مربعات و درجه آزادی) صفات اندازهگیریشده
منابع تغییرات

درجه آزادی

وزن میوه

قطر میوه

طول میوه

ارتفاع بوته

عملکرد

بهرهوریآبآبیاری

29335/99ns

3/311ns

3/359ns

212/15ns

2/55ns

2/29ns

( Rتکرار)

2

( Aآبیاری)

2

*

R*A

4

29341/15

( Bورمیکمپوست)

2

*

9984/38

2/11

3/399
**

259/41

13289/21

21112

919/55

3/24

3/18
**

3/ 1

*

491/39
1/91

**

**

2881/89

A*B

4

*21999/41

**1/55

**24/92

*2951/15

**1589/58

**83/29

)R*B (A

12

23123/31

3/331

3/355

951/58

1/22

1/19

( Cچایکمپوست)

2

*24492/9

**9/44

**141/9

**4351/15

19331/94

A*C

4

*15445/32

**1/12

**25/94

*951/29

*1818/51

**49/55

B*C

4

*25891/31

**3/55

**4/52

*995/58

**494/59

*24/82

A*B*C

1

*

24141/41

*

*

**

**

)R*C(A

98

3/88

91/12

**

9198

ضریب تغییرات ()%

28914/9

**

**

*

**

9/14

*

1385/15

**

135/88

**551/38

938/31

15/22

21321/29

3/322

3/31

952/9

3/15

1/15

13/1

4/25

2/34

11/98

2/ 5

9/59

* ** ،و  :nsمعنیداری در سطح احتمال پنج درصد و یک درصد و نبود معنیداری.

جدول  .4مقایسه میانگین صفات اندازهگیریشده
وزن میوه

تیمارهای آزمایشی

مقدار آب آبیاری

مقدار ورمی کمپوست

مقدار چای کمپوست

(گرم)

قطر میوه

طول میوه ارتفاعبوته

عملکرد

بهرهوری آب آبیاری

(سانتیمتر) (سانتیمتر) (سانتیمتر) (کیلوگرم در هکتار) (کیلوگرم بر مترمکعب در هکتار)

 ٪133نیازآبی 185/15a

9/15a

18/95a

189/55a

155/39a

25b

 ٪55نیازآبی 155/19a

9/52b

14/11a

155/32b

149/99a

91/55a

 ٪53نیازآبی 115/35b

9/29c

13/91b

194/59c

131/11b

92/11a

٪133

189/11a

9/ 5a

14/18a

185/19a

141/42a

91/12a

٪55

148/54ab

9/ 8a

158/55ab 14/12a

143/54a

93/92a

٪53

129/52b

9/95b

12/91b

145/25b

121/11b

25/59b

٪55

158/45a

9/91a

18/95a

185/81a

153/59a

92/19a

٪53

198b

9/55b

14/55b

182/45a

142/85b

92/18b

٪25

115/8c

9/ 2c

11/52c

149/39b

199/91c

24/84c

میانگینهای دارای حروف یکسان بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال  %2اختالف معنیدار ندارند.

اثرات متقابل آب آبیاری و ورمیکمپوست (جدول )2

مقدار ورمیکمپوست تفاوت معنیدار حاصل نشد .در

نشان داد بیشترین وزن میوه ( 100/25گرم) درتیمار 155

تیمارهای  52و  25درصد نیاز آبی که تنش آبی اتفاق

درصد نیاز آبی و مصرف کامل ورمیکمپوست بهدست

افتاده بود با کاهش مقدار ورمیکمپوست تا سطح 52

آمد که از این نظر با تیمار  52درصد نیاز آبی و  52درصد

درصد وزن میوه افزایش داشت اما با کاهش بیشتر
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ورمیکمپوست وزن میوه کاهش یافت .بهعنوان نمونه در

و چایکمپوست (جدول  )5نشان داد بیشترین وزن میوه

تیمار  52درصد نیاز آبی بیشترین وزن میوه (105/15

در تیمار  155درصد ورمیکمپوست و  25درصد چای

گرم) با مصرف  52درصد ورمیکمپوست بهدست آمد.

کمپوست ( 121/2گرم) بهدست آمد .در تیمارهایی که

اثرات متقابل چای کمپوست و تنش آبی (جدول  )0نشان

ورمیکمپوست به طور کامل مصرف نشد (تیمارهای  52و

داد با کاهش عمق آب آبیاری و کاهش چای کمپوست

 25درصد ورمیکمپوست) بیشترین عملکرد با مصرف 52

مصرفی وزن میوه کاهش یافت .بیشترین وزن میوه

درصد چای کمپوست بهدست آمد .بنابراین میتوان گفت با

( 121/52گرم) از تیمار  155درصد نیاز آبی و  52درصد

کاهش مقدار ورمیکمپوست مصرفی جهت کاهش وزن میوه

چای کمپوست بهدست آمد .اثرات متقابل ورمیکمپوست

باید مقدار چای کمپوست مصرفی را افزایش داد.

جدول  .5مقایسه میانگین اثرات متقابل مقدارآب آبیاری و ورمیکمپوست ()A×B
مقدار

مقدار

وزن میوه

آب آبیاری

ورمی کمپوست

(گرم)

٪133

 ٪133نیازآبی

 ٪55نیازآبی

 ٪53نیازآبی

قطرمیوه

عملکرد

طول میوه ارتفاع بوته

(سانتیمتر) (سانتیمتر) (سانتیمتر) (کیلوگرم درهکتار)

بهرهوری آب آبیاری
(کیلوگرم بر مترمکعب در هکتار)

199/55a

4/35a

11/12a

199/2a

154/91a

29/88c

٪53

199/4a

9/81b

18/55c

182/88b

153/44c

25/55d

192/2c

9/55bc

15/38d

159/1b

199/88e

19/58e

٪133

195/55b

9/92cd

14/12d

189/9b

141/94d

94/11a

٪53

195/12a

4/22a

15/58b

115/55a

185/91b

95/5a

124/25d

9/15d

19/35e

152/2b

121/55f

24/15d

٪133

111/1e

9/11d

11/31f

191/55c

133/99h

99/92b

119/5e

9/5bc

11/34f

145/11bc

135/11g

95/19a

119/4f

9/9cd

13/1f

125/11c

95/44i

29/49c

٪55

٪55

٪55
٪53

میانگینهای دارای حروف یکسان براساس آزمون دانکن در سطح احتمال  %5اختالف معنیدار

ندارند.

جدول  .8مقایسه میانگین اثرات متقابل مقدار آب آبیاری و چایکمپوست ()A×C
مقدار

مقدار

وزن میوه

آب آبیاری

چای کمپوست

(گرم)

٪55

141/25a

4/55a

٪25

141/35b

9/55c

15/2c

129/8d

9/28dce

19/12e

158/22bc

٪55

142/5b

4/15b

11/8b

119/41a

185/12b

٪25

195/8c

9/41dce

14/91d

153/39ab

155/11d

94/11a

123/25e

9/25de

12/52f

145/55dc

115/55f

24/15d

٪55

129/25 d

9/21dce

11/21g

198/88de

139/99h

99/92b

119/1e

9/52dc

11/82g

141/55dce

111/11g

95/19a

113/25f

9/11d

13/38h

125/99e

91/22i

29/49c

 ٪133نیازآبی

 ٪55نیازآبی

 ٪53نیازآبی

٪53

٪53

٪53
٪25

طول میوه

ارتفاع بوته

عملکرد

بهرهوری آب آبیاری

قطرمیوه

(سانتیمتر) (سانتیمتر)

(سانتیمتر)

(کیلوگرم درهکتار)

(کیلوگرم بر مترمکعب در هکتار)

19/92a

158/11a

119/99a

29/88c

155/55a

159/11c

25/55d

121/95e

19/58e
95/5a

میانگینهای دارای حروف یکسان بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال  %5اختالف معنیدار
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قطر میوه

چای کمپوست بهدست آمد .اما در تیمار مصرف کامل

اثرات مقدار آب آبیاری نشان داد کاهش مقدار آب باعث

(155درصد) ورمیکمپوست بیشترین قطر میوه (2/55

کاهش قطر میوه شد و از این نظر بین تمامی تیمارها

سانتیمتر) از تیمار  25درصد چای کمپوست بهدست آمد و

تفاوت معنیدار در سطح احتمال پنج درصد مشاهده

این نشان میدهد در صورت استفاده کامل از ورمیکمپوست

گردید .بیشترین مقدار آن در تیمار آبیاری کامل (0/12

بایستی مصرف چای کمپوست را کاهش داد.

سانتیمتر) و کمترین مقدار آن در تیمار  25درصد نیاز آبی
( 0/50سانتیمتر) حاصل گردید .اثر ورمیکمپوست بر

طول میوه

قطر میوه در سطح احتمال پنج درصد معنیدار بود و با

مقدار آب آبیاری تأثیر معنیدار بر طول میوه در سطح

کاهش مصرف ورمیکمپوست قطر میوه کاهش یافت اما

احتمال پنج درصد داشت .با کاهش مقدار آب آبیاری از

از این نظر بین تیمارهای  155و  52درصد مصرف

 155درصد نیاز آبی به  25درصد طول میوه کاهش یافت.

ورمیکمپوست تأثیر معنیدار مشاهده نشد .مقادیر چای

اما از این نظر بین تیمار  155و  52درصد نیاز آبی گیاه

کمپوست نیز تأثیر معنیدار بر قطر میوه داشت و با کاهش

تأثیر معنیدار مشاهده نشد .مقدار ورمیکمپوست نیز تأثیر

مصرف آن مقدار قطر میوه کاهش یافت .اثرات متقابل

معنیدار بر طول میوه داشت .بیشترین مقدار آن در تیمار

ورمیکمپوست و تنش آبی (جدول  )2نشان داد قطر میوه

 155درصد ( 12/10سانتیمتر) و کمترین آن در تیمار25

با کاهش عمق آب آبیاری کاهش یافت و جهت کاهش

درصد ( 15/01سانتیمتر) بهدست آمد .بین تیمار  155و

قطر بایستی در تیمارهای تنش آبی ،مقدار ورمیکمپوست

 52درصد مصرف ورمیکمپوست تفاوت معنیدار مشاهده

مصرفی را کاهش داد .البته کاهش ورمیکمپوست تا 52

نشد .با کاهش مقدار چای کمپوست طول میوه کاهش

درصد باعث افزایش قطر میوه گردید و کاهش بیشتر آن

یافت که از این نظر بین تیمارهای مختلف در سطح

باعث کاهش قطر میوه شد .اثرات متقابل آب آبیاری و

احتمال پنج درصد تفاوت معنیدار مشاهده شد (جدول .)2

چای کمپوست (جدول  )0نشان داد با کاهش عمق آب

اثرات متقابل آب آبیاری و ورمیکمپوست (جدول )2

آبیاری و کاهش چای کمپوست قطر میوه کاهش یافت.

نشان داد بیشترین طول میوه ( 11/15سانتیمتر) از تیمار

بیشترین قطر میوه در تیمار  155درصد نیاز آبی و 52

 155درصد نیاز آبی و  155درصد ورمیکمپوست حاصل

درصد مصرف چای کمپوست ( 2/22سانتیمتر) بهدست

شد .با کاهش عمق آب آبیاری و ورمیکمپوست مقدار

آمد .در تیمار  52درصد نیاز آبی نیز بیشترین قطر با

طول میوه کاهش یافت .اما در تیمار تنش آبی  52و 25

مصرف  52درصد چای کمپوست بهدست آمد .اما با

درصد با کاهش مقدار مصرف ورمیکمپوست از 155

کاهش بیشتر مقدار آب آبیاری (تیمار  25درصد نیاز آبی)

درصد به  52درصد طول میوه افزایش یافت .اما با کاهش

بیشترین قطر نیز با مصرف  25درصد چای کمپوست

بیشتر آن تا  25درصد دوباره طول میوه کاهش یافت.

حاصل شد و استفاده بیشتر از چای کمپوست باعث کاهش

اثرات متقابل آب آبیاری و چای کمپوست (جدول )0

قطر میوه شد .اثرات متقابل ورمیکمپوست و چای کمپوست

نشان داد بیشترین طول میوه در تیمار  155درصد نیاز

(جدول )5نشان داد با کاهش مصرف ورمیکمپوست از 155

آبی و  52درصد چای کمپوست ( 10/05سانتیمتر)

به  52و  25درصد ،بیشترین قطر میوه در تیمار  52درصد

بهدست آمد .با کاهش مقدار چای کمپوست مصرفی طول
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میوهها کاهش یافت اما در تیمار  25درصد تنش آبی

آبی گیاه ( 100/22سانتیمتر) و کمترین آن در تیمار 25

کاهش چای کمپوست از  52درصد به  25درصد باعث

درصد نیاز آبی گیاه ( 102/20سانتیمتر) بهدست آمد.

افزایش طول میوه شد .اثرات متقابل ورمیکمپوست و

یکی از اثرات تنش آبی بر گیاهان ،کاهش ارتفاع گیاه

چای کمپوست (جدول  )5نشان داد بیشترین طول میوه

میباشد .کاهش ترشح هورمونهای رشد و افزایش مواد

( 11/15سانتیمتر) در تیمار  52درصد مصرف

بازدارنده رشد در شرایط تنش کمبود آب ،بهعنوان یکی از

ورمیکمپوست و چای کمپوست حاصل شد .همچنین در

دالیل اصلی کاهش رشد اندامهای هوایی میباشد (.)12

سطوح مصرف کامل ورمیکمپوست باید مقدار چای

اثر ورمیکمپوست بر ارتفاع گیاه در سطح احتمال پنج

کمپوست تا سطح  25درصد کاهش یابد تا طول میوه

درصد معنیدار بود .از این نظر بین تیمار  155و 52

افزایش یابد .کاهش بیشتر چای کمپوست باعث کاهش

درصد نیاز آبی گیاه و تیمار  52و  25درصد نیاز آبی

طول میوه گردید .مطابق تحقیقات میتوان گفت سطوح

تفاوت معنیدار مشاهده نشد .چای کمپوست نیز باعث

باالی این کود ممکن است سبب ایجاد اثرات شوری در

کاهش ارتفاع گیاه گردید اما از این نظر بین تیمار  52و

گیاه شود که بر روی رشدونمو گیاه تأثیر داشته و باعث

 25درصد مصرف چای کمپوست تفاوت معنیدار مشاهده

کاهش قطر و طول میوه شده است (.)55

نشد .اثرات متقابل آب آبیاری و ورمیکمپوست (جدول)2
نشان داد بیشترین ارتفاع گیاه ( 100/5سانتیمتر) درتیمار

ارتفاع بوته

 155درصد نیاز آبی و  155درصد ورمیکمپوست مصرفی

با کاهش مقدار آب مصرفی ارتفاع بوته کاهش یافت

بود اما از این نظر با تیمار  52درصد نیاز آبی و  52درصد

(جدول  .)2بیشترین مقدار آن در تیمار  155درصد نیاز

ورمیکمپوست تفاوت معنیدار حاصل نشد.

جدول  .5مقایسه میانگین اثرات متقابل ورمیکمپوست و چای کمپوست ()B×C
مقدار ورمیکمپوست

٪133

٪55

٪53

مقدار

وزن میوه

چای کمپوست

(گرم)

قطرمیوه

طول میوه

ارتفاع بوته

عملکرد

بهرهوری آب آبیاری

(سانتیمتر) (سانتیمتر) (سانتیمتر) (کیلوگرم درهکتار) (کیلوگرم بر مترمکعب در هکتار)

٪55

192/25c

9/85cb

15/32c

155/41a

153/21b

92/95b

٪53

141/5a

9/12b

18/22b

155/45a

151/11a

95/45a

٪25

119/e8

9/31d

12/4f

141/44bdc

149/22d

25/59d

٪55

149/2a

4/25a

11/12a

151/88bac

151/95a

94/5a

٪53

194/9b

9/88cb

14/41d

188/1ab

144/11c

92/95b

٪25

123/32e

9/45c

12/8f

145/88dc

114/1f

25/11d

٪55

191/4c

9/11b

15/32c

183/11bac

115/24f

91/81b

٪53

124/5d

9/35d

19/22e

145/11dc

124/99e

21/88c

٪25

114/4f

9/11d

13/52g

195/2d

91/11g

22/51e

میانگینهای دارای حروف یکسان براساس آزمون دانکن در سطح احتمال  %5اختالف معنیدار

ندارند.
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در تیمارهای تنش آبی جهت کاهش اثرات منفی تنش

ورمیکمپوست در بستر کاشت گیاه ،وجود برخی

بایستی مقدار ورمیکمپوست مصرفی کاهش یابد .مطابق

تنظیمکنندههای رشد مانند ایندول استیک اسید گزارش

جدول  2کاهش ورمیکمپوست تا  52درصد در تیمارهای

شده است (.)51

تنش آبی باعث افزایش ارتفاع گیاه شد و کاهش بیشتر آن
باعث کاهش ارتفاع گیاه گردید .کاربرد ورمیکمپوست

عملکرد

بهصورت اختالط با خاک سطحی تأثیر بسیار خوبی در روند

مطابق جدول  2کاهش مقدار آب آبیاری باعث کاهش

رشد بوتههای خیار دارد ( .)1اثرات مقابل آب آبیاری و چای

عملکرد شد .بیشترین عملکرد از تیمار  155درصد نیاز

کمپوست (جدول  )0نشان داد در تیمارهای  155و 52

آبی ( 122/50تن در هکتار) بهدست آمد .مقدار عملکرد

درصد نیاز آبی گیاه مصرف  52درصد چایکمپوست باعث

در تیمار  52درصد نیاز آبی  120/00تن در هکتار بهدست

افزایش ارتفاع گیاه گردید.اما در تیمار  25درصد تنش آبی

آمد که از این نظر با تیمار  155درصد نیاز آبی تفاوت

باید مقدار چای کمپوست تا  25درصد کاهش یابد تا از اثر

معنیدار نداشت .کاهش مقدار ورمیکمپوست باعث

تنش آبی بر کاهش ارتفاع بوته کاسته شود .اثرات متقابل

کاهش مقدار عملکرد شد اما از این نظر با تیمار 52

چای کمپوست و ورمیکمپوست (جدول  )5بر ارتفاع بوته

درصد تفاوت معنیدار نداشت .با کاهش مقدار چای

نشان داد بیشترین ارتفاع ( 155/21سانتیمتر) در تیمار 155

کمپوست نیز مقدار عملکرد کاهش یافت .اثرات متقابل

درصد ورمیکمپوست و  52درصد چای کمپوست بهدست

آب آبیاری و ورمیکمپوست نشان داد با کاهش عمق آب

آمد اما از این نظر با تیمارهای  155درصد ورمیکمپوست و

آبیاری عملکرد کاهش یافت .بیشترین عملکرد (152/01

 25درصد مصرف چای کمپوست تفاوت معنیدار مشاهده

تن در هکتار) از تیمار  155درصد نیاز آبی و  155درصد

نشد .همچنین مشاهده شد با کاهش مصرف ورمیکمپوست

مصرف ورمیکمپوست بهدست آمد (جدول  .)2در

و چای کمپوست ارتفاع بوته کاهش یافت .تحقیقات نشان

تیمارهای تنش آبی کاهش مصرف ورمیکمپوست تا

داده است ورمیکمپوست و عصاره آن بهدلیل داشتن

سطح  52درصد باعث افزایش عملکرد شد اما کاهش

هیومیک ،فولیک و دیگر اسیدهای آلی باعث تحریک رشد

بیشتر ورمیکمپوست کاهش عملکرد را بههمراه داشت.

گیاهان میشود ( .)15غلظتهای  52و  25درصد

اثرات متقابل چای کمپوست و آب آبیاری (جدول )0

ورمیکمپوست باعث افزایش وزن تر و خشک ریشه و اندام

نشان داد کاهش آب آبیاری و کاهش چای کمپوست

هوایی در گیاه سیاهدانه میگردد و افزایش غلظت تأثیر منفی

باعث کاهش عملکرد شد .اما در تیمار  25درصد نیاز آبی

بر این پارامترها دارد و بیان نمودند اثر ورمیکمپوست روی

گیاه کاهش چای کمپوست تا سطح  25درصد باعث

جوانهزنی و رشد گیاهچه بسته به غلظت ورمیکمپوست

افزایش عملکرد نسبت به تیمار  52درصد چای کمپوست

دارد ( .)0بررسی سطوح مختلف ورمیکمپوست (،15 ،2

گردید .اثرات متقابل ورمیکمپوست و چای کمپوست

 12و  55تن در هکتار) روی گیاه گوجهفرنگی نشان داد

(جدول  )5نشان داد بیشترین عملکرد ( 121/11تن در

سطح  55تن در هکتار ورمیکمپوست باعث افزایش

هکتار) از تیمار  155درصد ورمیکمپوست و  25درصد

ارتفاع ،تعداد و وزن میوهها شد ( .)10مهمترین دلیل در

چای کمپوست حاصل شد .در تیمارهای  52و  25درصد

افزایش ارتفاع گیاهان در اثر استفاده از کودهای آلی

مصرف ورمیکمپوست با افزایش مقدار چای کمپوست
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مقدار عملکرد افزایش یافت .کمترین عملکرد از تیمار 25

معنیدار وجود نداشت .مصرف چای کمپوست نیز تأثیر

درصد ورمیکمپوست و  52درصد چای کمپوست

معنیدار بر مقدار بهرهبرداری داشت .با افزایش مقدار

بهدست آمد .با توجه به اینکه در شرایط تنش خشکی

مصرف چای کمپوست از  52به  52درصد مقدار

اولین مکانیسم مقاومتی در گیاهان بستهشدن روزنهها و

بهرهوری مصرف آب افزایش یافت .بیشترین مقدار

حفظ آب موجود در برگ میباشد ،ورود دیاکسیدکربن

بهرهوری در تیمار  52درصد مصرف چای کمپوست

بهمنظور فرایند فتوسنتز در کلروپالست کاهش مییابد

 05/10کیلوگرم بر مترمکعب در هکتار بهدست آمد .اثرات

( .)15محلولپاشی چای کمپوست با در دسترس قراردادن

متقابل آب آبیاری و ورمیکمپوست نشان داد بهرهوری

میزان دیاکسیدکربن مورد نیاز میتواند در افزایش

آب آبیاری با کاهش مقدار آب آبیاری افزایش یافت .در

فتوسنتز خالص گیاه نقش داشته باشد ( .)10مطالعات

تیمارهای تنش آبی ( 52و  25درصد نیاز آبی گیاه) کاهش

نشان داده است استفاده از کود آلی ورمیکمپوست باعث

مقدار ورمیکمپوست از  155درصد به  52درصد باعث

افزایش عملکرد گیاه خیار و توتفرنگی میشود (.)52

افزایش بهرهوری آب آبیاری گردید که علت آن افزایش

ورمیکمپوست با تأمین عناصر غذایی و افزایش کلروفیل

عملکرد در این تیمار نسبت به تیمارهای  52و 155

و در نتیجه بهبود فتوسنتز و یا بهدلیل برخورداری از برخی

درصد ورمیکمپوست میباشد .در تیمار آبیاری کامل

هورمونهای رشد گیاهی نظیر اکسین و سیتوکینین رشد

( 155درصد نیاز آبی گیاه) کاهش ورمیکمپوست بهدلیل

گیاه را افزایش میدهد اما غلظتهای زیاد آن بهدلیل ایجاد

کاهش عملکرد باعث کاهش بهرهوری آب آبیاری شد.

تنش اسمزی در محیط و یا نسبتهای زیاد هورمونهایی

تحقیقات نشان داد ورمیکمپوست بهدلیل داشتن ساختمان

نظیر اکسین که در غلظتهای باال بازدارنده رشد گیاه

اسفنجی مصرف آب را کاهش میدهد و باعث افزایش

هستند اثرات منفی بر رشد و عملکرد گیاه دارد (.)0

راندمان و بهرهوری میگردد .همچنین بیان داشتند با
استفاده از این کود خطر ابتال به انواع پاتوژنهای مولد

بهرهوری آب آبیاری

گندیدگی بوته از بین میرود و مصرف آب آبیاری نیز تا

مقدار آب آبیاری تأثیر معنیدار بر مقدار بهرهوری داشت.

یک سوم کاهش مییابد ( .)1اثرات متقابل آب آبیاری و

بیشترین بهرهوری آب ( 05/11کیلوگرم بر مترمکعب در

چای کمپوست (جدول  )0نشان داد بیشترین بهرهوری از

هکتار) در تیمار  25درصد نیاز آبی و کمترین مقدار آن

تیمار  25درصد نیاز آبی و  25درصد چای کمپوست

( 52کیلوگرم بر مترمکعب در هکتار) از تیمار  155درصد

بهدست آمد .در تیمارهای  155و  52درصد نیاز آبی گیاه

نیاز آبی بهدست آمد .بین تیمار  52و  25درصد نیاز آبی

با کاهش مقدار چای کمپوست بهرهوری آب آبیاری نیز

از این نظر تفاوت معنیدار مشاهده نشد .کاهش مصرف

بهدلیل کاهش عملکرد محصول کاهش یافت .اما در تیمار

ورمیکمپوست باعث کاهش بهرهوری مصرف آب شد.

 25درصد نیاز آبی گیاه کاهش مقدار چای کمپوست به

بیشترین مقدار بهرهوری در تیمار مصرف کامل

 25درصد بهدلیل افزایش عملکرد باعث افزایش بهرهوری

ورمیکمپوست و کمترین مقدار آن در تیمار  25درصد

آب آبیاری شد بهطوریکه بیشترین بهرهوری در این

مصرف ورمیکمپوست بهدست آمد که از ایننظر بین

تیمار حاصل شد .اثرات متقابل ورمیکمپوست و چای

تیمار  52و  155درصد مصرف ورمیکمپوست تفاوت

کمپوست (جدول  )5نشان داد بیشترین بهرهوری آب
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آبیاری ( 02/22کیلوگرم بر مترمکعب در هکتار) از تیمار

است ،میانگین مقادیر پارمترهای اندازهگیریشده در سه

 155درصد ورمیکمپوست و  25درصد چای کمپوست

بازه زمانی 05-05 ،05-05و  05-155روز بعد از کاشت

بهدست آمد که از این نظر بین این تیمار با تیمار 52

بهدست آمد و مقایسه میانگین (آزمون دانکن در سطح

درصد ورمیکمپوست و  25درصد چای کمپوست تفاوت

احتمال پنج درصد) انجام شد (شکل  .)1به این علت این

معنیدار مشاهده نشد .همچنین مشاهده شد در تیمارهایی

سه بازه انتخاب گردید که چای کمپوست در ابتدای هر

که ورمیکمپوست کامل استفاده نمیشود (تیمار  52و 25

بازه زمانی به گیاه داده شد ،بنابراین در هر بازه فرصت 05

درصد ورمیکمپوست) با افزایش چای کمپوست بهدلیل

روزه به گیاه داده شد تا تأثیر پاشش چای کمپوست

افزایش عملکرد بهرهوری آب آبیاری افزایش یافت.

مشخص گردد .همانطورکه از اشکال مشاهده میگردد
بیشترین مقدار پارامترهای اندازهگیریشده در بازه 05-05

تأثیر زمان پاشش چای کمپوست

روز پس از کاشت گیاه میباشد .در هر سه مرحله پاشش

در بخش مواد و روشها ذکر شد که چای کمپوست در

چای کمپوست ،باالترین مقدار پارامترهای اندازهگیریشده

سه مرحله  05 ،05و  05روز بعد از کشت به گیاه داده

در سطح مصرف  52درصد بهدست آمد که از این نظر

شد .جهت تعیین اینکه چایکمپوست در کدام مرحله

پارامترهای طول میوه ،ارتفاع گیاه و عملکرد با تیمار 25

بیشترین تأثیر را بر پارامترهای اندازهگیریشده داشته

درصد مصرف چای کمپوست تفاوت معنیدار نداشتند.
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تأثیر برهمکنش ورمیکمپوست و چای کمپوست بر خیار گلخانهای تحت تنش آبی

نتیجهگیری
استفاده از ورمیکمپوست در کشاورزی یکی از راهکارهای

همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم،

دستیابی به کشاورزی پایدار است .بهطوریکه با کاربرد آن در

مرکز تحقیقات و کشاورزی اصفهان ،اصفهان ،ایران.

مصرف آب آبیاری و کود صرفهجویی میشود .در این

 .5قادری م ،حسینی م ،و کرامتی ل ( )1005تأثیر کود

تحقیق اثرات ورمیکمپوست و چای کمپوست در سطوح

کمپوست مواد آلی بر خصوصیات رشدی خیار،

مختلف آبی بر خیار گلخانهای مورد بررسی قرار گرفت.

گوجه فرنگی ،کلم و کاهو در محیط گلخانه .علوم

نتایج نشان داد کاهش آب آبیاری و کاهش مصرف

کشاورزی ایران.05-00:21 ،

ورمیکمپوست در تولید خیار ارگانیک گلخانهای .اولین

ورمیکمپوست و چای کمپوست باعث کاهش عملکرد و

 .0عموآقایی ر ،و بقایی م ( )1000اثر وابسته به غلظت

اجزای عملکرد شد .اما استفاده از سطوح آبیاری  52درصد و

ورمیکمپوست و عصاره آن بر جوانهزنی بذر و رشد

 155درصد از این نظر تفاوت معنیداری با یکدیگر نداشتند.

رویشی سیاهدانه .پژوهشهای گیاه.001-555 :)2(55 ،

بهکاربردن حجم آب آبیاری در سطح  52باعت صرفهجویی

 .2مصلحی ش ،نجفی پ ،طباطبایی ح و نورمهناد ن

 1225مترمکعب آب گردید .در سطوحی که ورمیکمپوست

( )1005تأثیر تنش رطوبتی بر شاخصهای رشد و

بهطور کامل استفاده نشد (تیمارهای  52و  25درصد) برای

عملکرد خیار گلخانهای .آب وخاک.555-552:)2(52 ،

کاهش عملکرد بایستی مصرف چای کمپوست را افزایش

 .2محبتی ع ا ،نجفیمود م ح ،شهیدی ع و خاشعیسیوکی

داد .بین بهرهوری آب در تیمارهای  52درصد

ع ( )1005اثر متقابل سطوح مختلف تنش خشکی و

ورمیکمپوست و  25درصد چای کمپوست تفاوت معنیدار

کاربرد زئولیت بر عملکرد خیار گلخانهای .علوم و فنون

مشاهده نشد .از نظر زمان پخش چای کمپوست نیز تحقیق

کشتهای گلخانهای.22-02 :)5(0 ،

نشان داد بیشترین اثر چای کمپوست  05روز پس از کشت

 .0محمدی م ( )1012تغذیه برگی گیاهان گامی مؤثر بر

گیاه بود .با توجه به نتایج بهدستآمده میتوان از

افزایش جذب مواد غذایی و کارایی مصرف کود .مجله

ورمیکمپوست به اندازه  1/2کیلوگرم در هر مترمربع و

زیتون.15-51:05 ،

همزمان  52درصد حجمی چای کمپوست در کشت خیار

 .5میرزایی تختگاهی ح ،قمرنیا ه ،و فرمانیفرد م

توانگفت ورمیکمپوست
گلخانهای استفاده نمود .بنابراین می 

( )1005تأثیر ورمیکمپوست و آبیاری با آب آلوده بر

و چایکمپوست گزینه مناسبی برای تولید خیار گلخانهای

روی عملکرد و اجزاء عملکرد گوجهفرنگی و بامیه.

میباشد که بهخوبی و با تأثیر بیشتر در راندمان مطلوب

پژوهش آب در کشاورزی.220-202:)2(05 ،

گیاه ،مصرف انواع کودهای شیمیایی را کاهش میدهد.

 .1میرسهیل م و غالمی م ( .)1011ورمیکمپوست کود
گاوی و طریقه تولید آن .انتشارات زیتون 110 ،صفحه.

سپاسگزاری
این پژوهش با حمایت مالی دانشگاه زابل انجام شده است

 .0وحیدی ع ،علیزاده ا ،باقیزاده ا ،و انصاری ح ()1005
بررسی اثر کاربرد میکوریزا ،ورمیکمپوست و کود

(کد پژوهانه.)UOZ-GR-9618- 58 :

شیمیایی بر عملکرد و میزان الوسون گیاه دارویی حنا در

منابع

شرایط تنش کمآبی .پژوهش آب در کشاورزی:)1(05 ،

 .1ضرابی م .موثقی ش و رضایی ن ( )1010بررسی تأثیر

.151-155
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