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اي به سطوح و منابع مختلف کودهاي آلي و تأثير اين کودها بر برخي ويژگيپاسخ خيار گلخانه

  هاي خاک

  

  ۱سيد علي غفاري نژاد

  

)۳۰/۳/۱۳۹۵ رش:يخ پذي؛ تار۶/۱۰/۱۳۹۴ افت:يخ دري(تار  

 
 

  چکيده

هاي کشاورزي پايـدار، کودهـاي آلـي    ست. در نظاماي را به همراه داشته اهاي گلخانهاستعداد بالقوه منطقه جيرفت، توسعه روزافزون کشت

اي بـه سـطوح و منـابع    خيزي خاک دارند. به منظور بررسي واکنش کمي و کيفـي خيـار گلخانـه   اي در افزايش توليد و حاصلاهميت ويژه

هـاي كامـل   قالـب بلـوك  صورت فاكتوريـل در  آزمايشي به هاي خاک،مختلف کودهاي آلي در منطقه جيرفت و تأثير آنها بر برخي ويژگي

تن در هكتار) و چهار منبع كـود (كمپوسـت زبالـه شـهري و كـود گـاوي، مرغـي و         ۴۰و  ۳۰، ۲۰، ۱۰تصادفي، با چهار سطح كود آلي (

ها انجام شد و غلظت عناصر غـذايي در آنهـا   برداري از برگها، نمونهگوسفندي) در سه تكرار اجرا شد. يک ماه پس از شروع برداشت ميوه

برداري از خاک هر تيمار انجام شد و وزن مخصوص ظاهري، هـدايت الکتريکـي، کـربن آلـي و     يين گرديد. پس از پايان برداشت، نمونهتع

گيري شد. نتايج نشان داد که اثر سطوح و منابع کود آلي بر غلظت نيتروژن، پتاسيم، روي و مس در غلظت عناصر غذايي قابل استفاده اندازه

دار غلظت فسفر در برگ خيار نسبت به ساير منابع کـودي گرديـد. حـداکثر غلظـت     ار نبود. کود مرغي سبب افزايش معنيدبرگ خيار معني

 ۲۰آهن در تيمار کود گوسفندي و کمپوست و بيشترين غلظت منگنز با استفاده از کمپوست مشاهده شد. با توجه به نتايج عملکرد، مصـرف  

 اي در منطقه جيرفت قابل توصيه است.يار گلخانهتن کود مرغي در هکتار براي توليد خ
  

  

    کود حيواني، کمپوست، عملکرد خيار کلمات کليدي:

  

  مقدمه

اي به دليل برخورداري از مزاياي مهمي نظيـر  هاي گلخانهکشت

افزايش توليد در واحد سطح، کيفيت مطلوب محصول توليـدي،  

وليـد  رسـي و ت امکان توليد محصول در تمامي طول سال، پـيش 

خارج از فصـل محصـول، درآمـد اقتصـادي مناسـب، افـزايش       

هـا، کنتـرل   جـويي در نهـاده  شاخص کارايي مصرف آب، صرفه

برداري اقتصادي از زمـين بهتر عوامل مؤثر در توليد، امکان بهره

هـاي  زيسـت در سـال  هاي محـيط هاي کوچک و کاهش آالينده

  ).۱۰و  ۹، ۴اند (اخير مورد توجه زياد قرار گرفته

  

 بخش تحقيقات خاک و آب، مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي جنوب کرمان، جيرفت .۱

 ma_ghaffari51@yahoo.comمسئول مکاتبات، پست الکترونيکي: *
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اي کشور در حال حاضر، خيـار  ترين محصول گلخانهعمده

) به خـانواده  Cucumis sativus). خيار (۱۰باشد (اي ميگلخانه

) تعلق دارد، بومي آسيا و آفريقـا مـي  Cucurbitaceaeکدوئيان (

سال است که در اين مناطق مورد اسـتفاده   ۳۰۰۰باشد و حدود 

گـل  اي از نوع بکر بارور و مـاده گيرد. ارقام خيار گلخانهقرار مي

هستند. رشد مناسب خيار بستگي به حفظ تعادل مطلوب تغذيه

). سـريع ۱۰د (اي در مراحل مختلف رشد رويشي و زايشي دار

ترين راه براي تأمين عناصر غذايي مورد نيـاز گيـاه، اسـتفاده از    

هـاي زيـاد مصـرف    کودهاي شيميايي معدني اسـت. امـا هزينـه   

زيست و خـاک  کودهاي شيميايي، ايجاد آلودگي، تخريب محيط

).  اسـتفاده  ۱۳از عوارض مصرف غير اصولي اين کودها است (

سبب افزايش رشـد، عملکـرد،   ترکيبي از کودهاي آلي و معدني 

شـود و بـه عنـوان روش    خيزي خاک مـي کيفيت ميوه و حاصل

هاي کشاورزي مورد استفاده قرار ميمديريتي مناسب در سيستم

هاي کشاورزي پايدار، کاربرد کودهـاي آلـي   ). در نظام۲۵گيرد (

خيـزي  اي در افزايش توليد محصول و حفظ حاصلاهميت ويژه

). مديريت و اسـتفاده از پسـماندهاي آلـي،    ۵پايدار خاک دارد (

صنعتي، کشاورزي و شـهري، ضـمن کـاهش خطـرات زيسـت     

تـرين  ). عمـده ۶وري آنها را در پـي دارد ( محيطي، افزايش بهره

منابع تأمين کننده مواد آلي فضوالت دامي، بقاياي گياهي، لجـن  

  ).۳فاضالب و کمپوست زباله شهري هستند (

هاي گيـاهي  تلف کود آلي بر پاسخدر مورد تأثير منابع مخ

اي صورت گرفته است. هاي خاک، تحقيقات گستردهو ويژگي

) نشان دادند که کاربرد کودهاي مرغي، ۱۱قرباني و همکاران (

فرنگي را نسبت به شـاهد و  گاوي و کمپوست، عملکرد گوجه

کاربرد کود شـيميايي نيتـروژن و فسـفر افـزايش داد و سـبب      

همچنين، کـود مرغـي، عملکـرد قابـل     زودرسي محصول شد. 

) نشـان  ۳۲عرضه به بـازار را افـزايش داد. ژائـو و همکـاران (    

دادند که کم کردن کود نيتروژن و اضافه کردن کود دامي، تأثير 

 ،اي نداشـت فرنگي و خيار گلخانهداري بر عملکرد گوجهمعني

  شويي گرديد.اما منجر به کاهش تلفات نيتروژن از طريق آب

 %۷۵) گـزارش کردنـد کـه تـأمين     ۲۵د و همکـاران ( محمو

از منـابع آلـي منجـر بـه توليـد       %۲۵نيتروژن از منابع معـدني و  

حداکثر عملکرد در خيار شد. همچنين، با افزايش سهم نيتروژن 

آلي، غلظت نيترات در دمبرگ کاهش و ميزان نيتروژن، فسـفر و  

در ) ۲۹ماده آلي خـاک افـزايش يافـت. شنسـوي و همکـاران (     

هاي مختلف کود حيواني و لجن فاضالب به ايـن  بررسي نسبت

نتيجه رسيدند که بيشترين وزن خشک نشـاي خيـار از مصـرف    

لجن فاضالب و نسبت يک به سه کود حيواني به لجن فاضالب 

دست آمد. اما وقتي غلظـت عناصـر سـنگين مـد نظـر باشـد،       به

توصيه  کود حيواني به لجن فاضالب قابل ۱:۳و  ۱:۱هاي نسبت

) با مطالعه تأثير کودهاي شيميايي ۲۱هستند. ايفيدي و رميسون (

تـن در هکتـار    ۱۰و آلي در رشد خيار، گزارش کردند که تيمار 

کيلوگرم کود شيميايي بيشترين ميزان عملکرد  ۴۰۰کود دامي و 

) در ۱۹هــاي رشــد را داشـت. آذرمــي و همکــاران ( و شـاخص 

از کود گوسفند بر عملکـرد  کمپوست تهيه شده بررسي اثر ورمي

اي به اين نتيجه رسـيدند  و اجزاي عملکرد دو رقم خيار گلخانه

تن از اين کود سبب افـزايش عملکـرد بـه ميـزان      ۳۰که کاربرد 

اما اجزاي عملکرد فقط تا   ،نسبت به شاهد در اين ارقام شد ۲۵%

  تن در هکتار بهبود يافت. ۲۰سطح 

فاضـالب در   کاربرد کمپوسـت، ورمـي کمپوسـت و لجـن    

خاک سبب افزايش معني دار تخلخل، رطوبت ظرفيت زراعي و 

ظرفيــت نگهــداري آب در خــاک و کــاهش جــرم مخصــوص  

ظاهري و حقيقي در مقايسه با شاهد شد که تـأثير کمپوسـت و   

). بـا افـزايش   ۱لجن فاضالب بيشتر از ورمـي کمپوسـت بـود (   

 سطوح کمپوست و لجن فاضالب، کربن آلي و قابليـت هـدايت  

الکتريکي خاک افزايش يافت. سهم لجن فاضـالب در افـزايش   

). سطوح مختلف لجن ۲کربن آلي خاک کمتر از کمپوست بود (

داري خـواص  تن در هکتار) بـه طـور معنـي    ۱۲۵ -۰فاضالب (

شيميايي خاک را تحت تأثير قرار داد. قابليت هدايت الکتريکي، 

مصـرف قابـل   هاي محلول، فسفر و عناصر کمها و آنيونکاتيون

استفاده و فلزات سـنگين، بـا افـزايش سـطوح لجـن فاضـالب       

  کربنـات کـاهش نشـان داد.    و ميـزان بـي   pHامـا   ،افزايش يافت
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 هاي شيميايي کودهاي آلي مورد استفاده در اين پژوهش. برخي ويژگي۱جدول 

  نوع کود
 هدايت الکتريکي

(dS/m) 
  مس  روي  منگنز  آهن    پتاسيم  فسفر  نيتروژن

 گرم در کيلوگرم)(ميلي   )%(   

  ۴۱  ۵/۲۸۱  ۵/۳۶۵  ۵/۱۶۰۴    ۵۹/۲  ۰۲۵/۱  ۱۴/۲  ۵۰/۲۳  مرغي

  ۱۴۵  ۰/۴۲۸  ۰/۳۵۰  ۵/۲۰۸۴    ۲۹/۱  ۴۷۴/۰  ۹۹/۱  ۱۰/۱۲  کمپوست زباله شهري

  ۲۴  ۰/۶۰  ۵/۳۱۸  ۰/۱۹۲۹    ۲۰/۱  ۳۲۸/۰  ۰۲/۱  ۰۷/۱۷  گاوي

  ۳۲  ۰/۷۱  ۵/۳۷۷  ۰/۲۰۳۷    ۶۴/۰  ۱۳۲/۰  ۷۸/۰  ۰۲/۱۱  گوسفندي

  

  

  

يزيکي خـاک نيـز بهبـود يافـت. وزن مخصـوص      خواص ف

ظاهري کاهش و درصد اشباع، تخلخل و ميزان ماده آلي افزايش 

  ).۲۲يافت (

استعداد بالقوه منطقه جيرفت از نظر مسائل اقليمي و خـاک  

اي در منطقـه را بـه   هاي گلخانـه و آب، توسعه روزافزون کشت

طبيعـي   طوري کـه ايـن منطقـه را گلخانـه    به ،همراه داشته است

ها، ترين محصول کشت شده در اين گلخانهدانند. عمدهايران مي

اي است. استفاده از انواع کودهاي آلـي در گلخانـه  خيار گلخانه

هاي اين منطقه رايج است و حتي استفاده بـيش از حـد از ايـن    

داران ماننـد تجمـع   کودها سبب بروز مشـکالتي بـراي گلخانـه   

هـدايت الکتريکـي خـاک مـي     عناصر غذايي و افزايش قابليـت 

گردد. در مورد پاسخ اين محصول به سـطوح و منـابع کودهـاي    

هاي منطقه، اطالعات هاي خاکآلي و تأثير اين کودها بر ويژگي

محدودي وجود دارد. پژوهش حاضر به منظور دستيابي به ايـن  

  اطالعات به مرحله اجرا در آمد.

  

  هامواد و روش

در گلخانـه مرکـز تحقيقـات     ۱۳۸۵اين پژوهش در شهريور ماه 

) اجرا شد. E "4 ‘51 °57و  N ”48 ‘32 °28کشاورزي جيرفت (

گرمسيري اسـت.  اين منطقه داراي آب و هواي گرمسيري و نيمه

و  -۴، ۴۹حداکثر، حداقل و ميانگين دما در اين منطقه به ترتيب 

متر و ارتفـاع از  ميلي ۱۷۱درجه سلسيوس، ميانگين بارندگي  ۲۵

صـورت فاكتوريـل   متر است.  طرح آزمايشي به ۸۲۰ريا سطح د

، ۱۰هاي كامل تصادفي با چهار سطح كـود آلـي (  در قالب بلوك

تن در هكتار)، چهار منبع كودي (كمپوست زبالـه   ۴۰و  ۳۰، ۲۰

سـازي کرمانشـاه، كـود    تهيه شده از کارخانـه کمپوسـت   شهري

 ۴۸با  گاوي، كود مرغي و کود گوسفندي) در سه تكرار و جمعًا

هـاي  آمد. ابتدا ايـن کودهـا طبـق روش   کرت به مرحلة اجرا در 

و مقدار کل عناصر  pH) از نظر هدايت الکتريکي، ۲۷استاندارد (

غذايي نيتروژن، فسفر، پتاسيم، آهن، منگنز، روي و مـس مـورد   

). هر كرت آزمايشي شامل دو خط ۱تجزيه قرار گرفتند (جدول 

 ۳۵هـا روي خطـوط كشـت    وتهمتر و فاصله ب ۵كاشت به طول 

برداري از خاک انجام گرديـد  متر بود. قبل از کشت، نمونهسانتي

و پس از تهيه عصاره اشباع، قابليت هدايت الکتريکي با استفاده 

 pHکننـده دمـا،   سنج الکتريکي مجهز به جبراناز دستگاه هدايت

اي و کالومل، نسبت جذب عصاره اشباع به روش الکترود شيشه

سديم در عصـاره اشـباع، درصـد کـربن آلـي بـه روش        سطحي

اکسايش با اسيد کروميـک و سـپس تيتـر کـردن اسـيد کرميـک       

باقيمانده با فروآمونيوم سولفات، مقدار فسـفر قابـل اسـتفاده بـه     

نرمال، پتاسـيم قابـل    ۵/۰کربنات سديم گيري با بيروش عصاره

ر کـم گيري با اسـتات آمونيـوم و عناصـ   استفاده به روش عصاره

مصرف آهن، منگنز، روي و مس قابل استفاده به روش عصـاره 

). كودهـاي آلـي   ۲) (جـدول  ۳۰گيري شد (اندازه  pHگيري با 

 قبل از كشت مصرف شـد. بـدين ترتيـب کـه بعـد از شـخم و       
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  هاي شيميايي خاک گلخانه محل کشت. برخي ويژگي۲جدول 

 ۹۴/۰ زيمنس بر متر)هدايت الکتريکي (دسي

pH ۵/۷ 

 ۷/۴ نسبت جذب سديم (%)

 ۱۵/۰ کربن آلي (%)

 ۹/۴ کربنات کلسيم معادل (%)

 ۰/۱۲ گرم در کيلوگرم)فسفر قابل استفاده (ميلي

 ۰/۱۷۰ گرم در کيلوگرم)پتاسيم قابل استفاده (ميلي

  ۲/۵  گرم در کيلوگرم)آهن قابل استفاده (ميلي

  ۳/۴  گرم در کيلوگرم)منگنز قابل استفاده (ميلي

  ۹/۱  گرم در کيلوگرم)روي قابل استفاده (ميلي

  ۱/۱  گرم در کيلوگرم)مس قابل استفاده (ميلي

 لوم شني بافت

 
 

ديسک بستر، ميزان مورد نياز کود آلـي در هـر پـالت بـه طـور      

يکنواخت روي سطح خاک پخش شد و سپس با خاک سـطحي  

متر مخلوط گرديـد. عناصـر غـذايي بـه طـور      سانتي ۳۰تا عمق 

كنواخت در كليه تيمارها بـا توجـه بـه نتـايج آزمـون خـاك و       ي

اي در منطقه جيرفـت از طريـق کـود   توصيه کودي خيار گلخانه

  آبياري مورد استفاده قرار گرفت.

بـود و کشـت بـه     ۱۹۸رقم خيـار مـورد آزمـايش، رويـال     

صورت مستقيم انجام شد. آبياري با آبـي بـا هـدايت الکتريکـي     

و نسبت جذب سـديم   ۰/۷ر، اسيديته زيمنس بر متدسي ۰۲۵/۱

در کليه تيمارها به صورت يکنواخت انجام شد. مبارزه بـا   ۵۳/۱

هاي زراعي در ها و ساير مراقبتهاي هرز، آفات و بيماريعلف

كلية تيمارها به صورت يكسان صورت پذيرفت. شـرايط دمـا و   

کن و باز و بسته کردن دريچـه رطوبت گلخانه با استفاده از گرم

اي که براي رشد محصول بهينه بـود کنتـرل شـد.    ا در محدودهه

بـرداري  گيـري شـد. نمونـه   هاي مختلف اندازهعملکرد در چين

پنجمين برگ از انتهاي بوته يـک مـاه پـس از شـروع برداشـت      

هاي استاندارد و بـا  انجام شد و غلظت عناصر غذايي طبق روش

پـس از  ). ۲۰گيـري شـد (  استفاده از روش هضم خشک انـدازه 

برداري از خاک هر تيمار انجـام و  پايان برداشت محصول، نمونه

ميزان هدايت الکتريکي، کربن آلي، فسفر، پتاسيم و عناصـر کـم  

هاي ذکر مصرف آهن، منگنز، روي و مس قابل استفاده به روش

). وزن مخصوص ظاهري نيـز بـا   ۳۰گيري شد (شده قبلي اندازه

). آنـاليز  ۲۴گيـري شـد (  اندازه اي شکلاستفاده از رينگ استوانه

هـا بـا   تجزيه واريـانس و مقايسـه ميـانگين    آماري توسط روش

  دهـــــي بـــــه روش بـــــرش LSDاســـــتفاده از آزمـــــون 

)Slicing method) (7 افزارهـاي  -با استفاده از نرم %۵) در سطح

SAS  وMSTATC .انجام شد  

  

  نتايج و بحث

  يهاي گياهتأثير سطوح و منابع کود آلي بر پاسخ

تجزيه واريانس عملکرد نشان داد كه اثر سطح و منبع کود آلـي  

هـا  دار است. مقايسه ميانگينچين اول خيار معني ۱۰بر عملکرد 

چين اول خيار را بـه طـور    ۱۰نشان داد كه کود مرغي، عملکرد 

اما بين ساير منابع کودي، اختالف معنـي  ،داري افزايش دادمعني

ــابراين، جهــت زودرســي ). ۳داري مشــاهده نشــد (جــدول  بن

محصول، استفاده از کود مرغي نسـبت بـه سـاير منـابع کـودي      

  چـين   ۱۰شود. اثر سطح کود آلي نيز بر عملکرد ترجيح داده مي
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  چين اول و نهايي خيار (کيلوگرم در پالت) تحت  تأثير سطوح و منابع مختلف کودهاي آلي ۱۰. عملکرد ۳جدول 

    مقدار کود (تن در هکتار)    

  ميانگين  ۴۰  ۳۰  ۲۰  ۱۰  منبع کودي  

 ۱۰عملکرد 

  چين اول

  Ab۳۷/۲۵ Aa ۶۷/۲۹  Aab ۸۰/۲۷  Aab ۵۳/۲۶  A ۳۴/۲۷  کود مرغي

  Bb ۶۳/۱۹  Bab ۶۴/۲۰  Ba ۸۷/۲۳  Bab ۲۳/۲۲  B ۵۹/۲۱  کود گوسفندي

  Bb ۸۷/۱۸  Ba ۱۰/۲۲  BCa ۸۳/۲۱  Bab ۵۷/۱۹  B ۳۴/۲۰  کود گاوي

  Bb ۱۳/۱۹  Bab ۰۷/۲۱  Cab ۷۷/۱۹  Ba ۷۷/۲۲  B ۶۸/۲۰  کمپوست

    b ۵۰/۲۰  a ۳۷/۲۳  a ۳۲/۲۳  a ۷۷/۲۲    ميانگين

  عملکرد نهايي

  Ab ۰۰/۷۵ Aa ۱۷/۸۶  Ab ۹۷/۷۷  Ab ۴۰/۷۵  A ۶۳/۷۸  کود مرغي

  Bb ۱۰/۶۳  Bb ۲۴/۶۷  Aa ۹۷/۷۶  BCb ۵۳/۶۸  B ۹۶/۶۸  کود گوسفندي

  Bb ۱۳/۶۰  Ba ۴۳/۶۷  Ba ۱۷/۷۰  Cab ۳۷/۶۴  C ۵۳/۶۵  کود گاوي

  Aa ۵۳/۷۱  Ba ۱۰/۶۸  Ba ۱۷/۶۷  ABa ۲۰/۷۲  B ۷۵/۶۹  کمپوست

    b ۴۴/۶۷  a ۲۳/۷۲  a ۰۳/۷۳  ab ۱۳/۷۰    ميانگين

ها با استفاده از روش برشي انجام شده است. حروف کوچک براي مقايسه سطوح مختلف هر منبع کودي و حروف بزرگ مقايسه ميانگين

  انددهبراي مقايسه منابع کودي مختلف در هر سطح کودي استفاده ش

  

  

 ۲۰تن بـه   ۱۰دار بود. افزايش ميزان کود آلي از اول خيار معني

چين اول خيـار   ۱۰دار عملکرد تن در هكتار سبب افزايش معني

داري تن در هکتار) تأثير معني ۳۰اما سطح بعدي کود آلي ( ،شد

 ۱۰تن کود آلي در هکتـار عملکـرد    ۴۰را نشان نداد. استفاده از 

داري کاهش داد کـه احتمـاًال بـه    به طور معني چين اول خيار را

دليل افزايش قابليت هدايت الکتريکي و سميت عناصـر غـذايي   

ناشي از مصرف ميزان زياد کود آلي است. تأثير سطح کود آلـي،  

دار بـود. در بـين   منبع و اثر متقابل آنها بر عملکـرد خيـار معنـي   

کـه   بب شدسمنابع کودي، کود مرغي بيشترين ميزان عملکرد را 

). ۳داري بيشتر از ساير منابع کـودي بـود (جـدول    به طور معني

بعد از کود مرغي، کمپوست و کود گوسـفندي بيشـترين ميـزان    

عملکرد خيار را توليد کردند. استفاده از  کود گاوي سبب توليد 

داري کمتـر از سـاير   کمترين عملکرد خيار شد که به طور معني

  منابع کودي بود. 

بودن اثـر متقابـل سـطح کـود آلـي و منبـع بـدين         دارمعني

اي بـه  معناست که انتخاب سطح کود آلي در کشت خيار گلخانه

تـن در   ۲۰منبع آن بستگي دارد. مثًال در منبع کود مرغي، سطح 

هکتار بيشترين ميزان عملکرد را توليد کرد، که نسبت بـه سـاير   

مـا در  داري بيشـتر بـود. ا  منابع و سطوح کودي بـه طـور معنـي   

تن در  ۳۰کودهاي گوسفندي و گاوي، حداکثر عملکرد از تيمار 

دسـت آمـد   تن در هکتـار بـه   ۱۰هکتار و در کمپوست از تيمار 

  ).  ۳(جدول 

افزايش عملکرد تيمارهاي حاوي کود مرغ نسبت بـه سـاير   

تر بودن اين کود از نظر عناصـر  منابع کودي احتماًال به دليل غني

). سـرعت  ۱نابع کـودي اسـت (جـدول    غذايي نسبت به ساير م

تجزيه کـود مرغـي و آزاد سـازي عناصـر غـذايي آن در خـاک       

هاي اوليه خيـار در  ). چين۱۵زيادتر از ساير منابع کودي است (

هاي منطقه جيرفـت در اواخـر پـاييز  و اوايـل زمسـتان      گلخانه

شوند که کود مرغي، با سرعت تجزيه زياد، احتمـاًال  برداشت مي

و سـبب   افزايش يافـت د دماي خاک در اين هنگام شوسبب مي

رشــد و جــذب عناصــر غــذايي و در نتيجــه زودرســي   ازديــاد

نيتـروژن کـود    %۳۰محصول  و افزايش عملکرد شـود. حـدود   

مرغي به شکل اوره يا آمونيوم است که به سـرعت آزاد شـده و   

). بررسي اثر مقادير مختلف ۱۵گيرد (مورد استفاده گياه قرار مي
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اي رقم سـوپردامينوس  اي نيتروژن و مرغي بر خيار مزرعهکوده

نشان داد که از نظر عملکرد و اجـزاي آن، کـود مرغـي برتـري     

آبـادي و  ). صـالح ۱۶محسوسي نسبت به ساير تيمارها داشـت ( 

کمپوسـت،  ) در بررسـي کودهـاي گـاوي، ورمـي    ۲۸همکاران (

کمپوســت زبالــه شــهري، عصــاره جلبــک دريــايي و کودهــاي 

ي بر عملکرد خيار در منطقه شيروان به اين نتيجه رسيدند شيمياي

تـن در   ۵۰کمپوسـت يـا   تن در هکتـار ورمـي   ۱۴که استفاده از 

هکتار کود گاوي براي دستيابي به حداکثر عملکـرد خيـار قابـل    

) در بررسـي منـابع مختلـف    ۳۱توصيه است. توزل و همکاران (

سيدند کـه کـود   کود دامي در توليد گوجه فرنگي به اين نتيجه ر

مرغي بهترين منبع براي توليـد ايـن محصـول بـود. نـوروزي و      

 ۱۵) نشان دادند که با افزايش سطح کود مرغي تـا  ۱۵همکاران (

تن در هکتـار، وزن ميـوه    ۲۰تن در هکتار، عملکرد خربزه و تا 

) در مقايسه کود دامـي و  ۱۸افزايش نشان داد. آلفونس و سعيد (

ند که خيارهاي رشد يافته در کود دامي مرغي به اين نتيجه رسيد

بيشترين طول گياه، وزن تر ساقه و برگ و وزن خشک را توليد 

اند. دليل تفاوت نتايج اين محققـين  کرده و زودتر به ُگل نشسته

دست آمده در اين تحقيق، احتماًال تفاوت نوع سيستم با نتايج به

  اي) بوده است.اي در مقابل گلخانهکشت (مزرعه

ر سطوح و منابع کود آلي بر غلظت نيتروژن و پتاسـيم در  اث

اي دار نبود. به دليل ُپرتوقع بودن خيـار گلخانـه  برگ خيار معني

، اين عناصر به مقدار زياد توسط نيتروژن و پتاسيمنسبت به اين 

کودآبياري در اختيار اين محصول قرار گرفت. بنـابراين، ميـزان   

بع مختلـف کـودي تـأثير معنـي    نيتروژن و پتاسيم موجود در منا

داري بر غلظت آنها در برگ خيار نداشت. دليل ديگر براي عدم 

تغيير غلظت نيتروژن و پتاسيم در اثر مصرف کودهاي آلـي مـي  

(اثـر   اين دو خنصرتواند افزايش رشد گياه و رقيق شدن غلظت 

رقت) باشد. تأثير سطح، منبع و اثر متقابل سـطح در منبـع کـود    

دار بود. کود مرغي سبب ت فسفر در برگ خيار معنيآلي بر غلظ

دار غلظت فسفر در برگ خيار نسبت به ساير منابع افزايش معني

  ). ايـــن امــر طبيعـــي بــه نظـــر  ۴کــودي گرديـــد (جــدول   

رسد زيرا اين کود نسبت به ساير منابع کودي حـاوي مقـدار   مي

). اگر چه در بين منابع کـودي  ۱قابل توجهي فسفر بود (جدول 

بعد از کود مرغي، کمپوست حاوي مقدار بيشتري فسفر بود، اما 

غلظت آن در برگ خيار در تيمار کمپوست از ساير منابع کودي 

آيـد فسـفر موجـود در کمپوسـت     کمتر بود. بنابراين، به نظر مي

. بـرعکس، در مـورد کـود    ردقابليت استفاده کمي بـراي گيـاه دا  

تري فسفر نسبت بـه  رغم اينکه حاوي مقدار کمگوسفندي، علي

آيـد کـه فسـفر آن قابليـت     ساير منابع کودي بود، اما به نظر مي

. در نتيجـه، غلظـت   رداي دااستفاده بيشتري براي خيـار گلخانـه  

فسفر در برگ خيار در تيمارهاي حاوي اين کود از تيمار حاوي 

کمپوست بيشـتر بـود و تيمارهـاي حـاوي کمپوسـت کمتـرين       

ن دادند. استفاده از کود مرغي سبب غلظت فسفر در برگ را نشا

). اثر متقابل سطح ۱۷فرنگي شد (افزايش غلظت فسفر در گوجه

دار بود کـه  در منبع کود آلي بر غلظت فسفر در برگ خيار معني

بدين معناست که غلظت فسفر در برگ در هـر منبـع کـود آلـي     

بســتگي بــه ســطح آن دارد. مــثًال در منبــع کمپوســت، در کليــه 

داري در غلظت فسفر برگ مشـاهده نشـد.   اوت معنيسطوح، تف

حال آنکه در منابع کود مرغي و گاوي، با افزايش سطح کـودي،  

اي افزايش يافـت و بيشـترين   غلظت فسفر در برگ خيار گلخانه

سـطح کـودي مشـاهده شـد. در کـود       بيشترينغلظت فسفر در 

تـن در هکتـار    ۲۰گوسفندي، حداکثر غلظـت فسـفر در تيمـار    

شد و با افـزايش سـطح کـود، افـزايش غلظـت فسـفر        مشاهده

  مشاهده نشد.

داري سطوح و منابع کود آلي و اثر متقابل آنها به طور معني

اي را تحت تأثير قـرار دادنـد.   غلظت آهن در برگ خيار گلخانه

حداکثر غلظـت آهـن در تيمارهـاي حـاوي کـود گوسـفندي و       

حـاوي   ). اين دو منبـع کـودي  ۴کمپوست مشاهده شد (جدول 

بيشترين مقدار آهن بودنـد. بنـابراين، طبيعـي اسـت کـه سـبب       

) در ۸افزايش غلظت آهن در گياه شوند. شـريفي و همکـاران (  

مقايسه منابع کودهاي آلي به اين نتيجـه رسـيدند کـه بيشـترين     

غلظت آهن و روي در اندام هوايي ذرت، يونجه و گل جعفـري  

  اصل شد.به ترتيب از کاربرد کود گاوي و کمپوست ح

  دار بودن اثر متقابل سطح در منبع کود آلي، با توجه به معني
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  اي تحت تأثير سطوح و منابع مختلف کودهاي آلي. غلظت فسفر، آهن و منگنز در برگ خيار گلخانه۴جدول 

    مقدار کود (تن در هکتار)    

  ميانگين  ۴۰  ۳۰  ۲۰  ۱۰  منبع کودي  

  غلظت فسفر

(%)  

  Ac ۶۱/۰  Aab ۷۸/۰  Ab ۷۲/۰  Aa ۸۲/۰  A ۷۳/۰  کود مرغي

  Ab ۵۸/۰  ABa ۷۲/۰  ABab ۶۷/۰  Bab ۶۴/۰  B ۶۵/۰  کود گوسفندي

  Ab ۶۱/۰  BCb ۶۳/۰  ABb ۶۳/۰  Aa ۷۵/۰  B ۶۵/۰  کود گاوي

  Aa ۶۰/۰  Ca ۶۰/۰  Ba ۶۰/۰  Ba ۵۹/۰  C ۶۰/۰  کمپوست

    c ۶۰/۰  ab ۶۸/۰  b ۶۵/۰  a ۷۰/۰    ميانگين

  غلظت آهن

  )گرم در کيلوگرم(ميلي

  Cb ۵/۱۱۰  Cab۰/۱۲۵  Aa ۷/۱۲۸  Ca ۵/۱۲۷  D ۹/۱۲۲  کود مرغي

  Aa ۳/۱۷۵  Aa ۸/۱۶۴  Ab ۲/۱۳۶  ABb ۷/۱۴۸  A ۲/۱۵۶  کود گوسفندي

  Cb ۲/۱۰۶  Ba ۲/۱۴۵  Aa ۰/۱۴۰ BCa ۲/۱۳۶  C ۹/۱۳۱  کود گاوي

  Bb ۳/۱۳۰  Bb ۲/۱۴۵  Ab ۳/۱۴۴  Aa ۰/۱۶۴  B ۰/۱۴۶  کمپوست

    b ۶/۱۳۰  a ۰/۱۴۵  ab ۳/۱۳۷  a ۱۴۴    ميانگين

  غلظت منگنز

  گرم در کيلوگرم)(ميلي

  ABb ۷/۲۴۴  Bb ۵/۲۶۹  Aab ۷/۲۷۴  Aa ۵/۳۰۹  AB ۶/۲۷۴  کود مرغي

  ABb ۰/۲۵۰  Bab ۲/۲۵۶  Aab ۵/۲۵۹  ABa ۲/۲۸۸  B ۵/۲۶۳  کود گوسفندي

  Bb ۰/۲۳۴  Bab ۲/۲۶۷  Aa ۲/۲۷۳  Bab ۷/۲۶۷  B ۵/۲۶۰  کود گاوي

  Aa ۸/۲۷۹  Aa ۳/۲۸۱  Aa ۰/۲۸۲  ABa ۵/۲۸۹  A ۳/۲۸۳  کمپوست

    c ۱/۲۵۲  bc ۷/۲۶۸  ab ۳/۲۷۲  a ۷/۲۸۸    ميانگين

ها با استفاده از روش برشي انجام شده است. حروف کوچک براي مقايسه سطوح مختلف هر منبع کودي و حروف بزرگ مقايسه ميانگين

  اندبراي مقايسه منابع کودي مختلف در هر سطح کودي استفاده شده

  

  

  

خيار در هر منبع کودي بستگي به سطح آن  غلظت آهن در برگ

تـن در هکتـار    ۳۰دارد. در تيمار کمپوست، افـزايش سـطح تـا    

تأثيري بر غلظت آهن در برگ خيار نداشت. بـا افـزايش سـطح    

داري تن در هکتـار، غلظـت آهـن بـه طـور معنـي       ۴۰کودي به 

افزايش يافت. اما در کود گاوي، حداکثر غلظت آهـن در تيمـار   

و در کودهاي مرغي و گاوي، حداکثر غلظت آهن در تيمـار   ۱۰

  ).۴تن در هکتار مشاهده شد (جدول  ۲۰

اي تحـت تـأثير سـطح و    غلظت منگنز در برگ خيار گلخانـه 

ده منبع کود آلي قرار گرفت. بيشترين غلظت منگنز در گياه با استفا

). با افزايش سـطح کـود آلـي،    ۴از کمپوست مشاهده شد (جدول 

غلظت منگنز در برگ افزايش يافـت و حـداکثر غلظـت منگنـز در     

آيد که با توجـه بـه   تن در هکتار مشاهده شد. به نظر مي ۴۰تيمار 

مشابه در منابع کـودي، منگنـز موجـود در کمپوسـت      تقريباميزان 

. ردنسبت به ساير منابع کـودي دا  قابليت استفاده بيشتري براي گياه

افزايش جذب عناصر غذايي در اثر استفاده از کودهاي آلي توسـط  

  ). ۲۶و  ۲۳محققين مختلف گزارش شده است (

اي تحـت تـأثير   غلظت روي و مس در برگ خيـار گلخانـه  

سطح و منبع کود آلي قرار نگرفت که احتماًال به اين دليل اسـت  

گلخانه محل کشت بيشتر از حـد   که مقدار اين عناصر در خاک

 ). ۲اسـت (جـدول    بوده ايبحراني مورد نياز براي خيار گلخانه
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  هاي خاک تحت تأثير سطوح و منابع مختلف کودهاي آلي. برخي ويژگي۵جدول 

    مقدار کود (تن در هکتار)    

  ميانگين  ۴۰  ۳۰  ۲۰  ۱۰  منبع کودي  

  زيمنس بر متر)هدايت الکتريکي خاک (دسي

  Aa ۳۳/۱  Aa ۳۵/۱  Aa ۳۶/۱  Aa ۵۱/۱  A ۳۹/۱  مرغي کود

  Bb ۰۷/۱  Bb ۱۲/۱  Ab ۱۹/۱  Aa ۴۰/۱  B ۲۰/۱  کود گوسفندي

  Bc ۰۱/۱  Bbc ۰۹/۱  Aab ۲۷/۱  Aa ۴۷/۱  B ۲۱/۱  کود گاوي

  ABa ۲۱/۱  ABa ۲۸/۱  Aa ۳۲/۱  Aa ۳۷/۱  AB ۳۰/۱  کمپوست

    c ۱۶/۱  bc ۲۱/۱  b ۲۹/۱  a ۴۴/۱    ميانگين

  کربن آلي

(%)  

  Ac ۴۰/۰  Ab ۶۱/۰  Ab ۷۷/۰  Aa ۰۱/۱  A ۷۰/۰  ود مرغيک

  Ab ۳۹/۰  BCb ۴۱/۰  Cab ۴۶/۰  Ba ۶۳/۰  B ۴۷/۰  کود گوسفندي

  Ab ۳۴/۰  Cb ۳۵/۰  BCa ۵۶/۰  Ba ۶۳/۰  B ۴۷/۰  کود گاوي

  Ab ۵۱/۰  ABab ۵۸/۰  ABab ۶۵/۰  Ba ۷۵/۰  A ۶۲/۰  کمپوست

    Ab ۴۱/۰  Ab ۴۹/۰  Ab ۶۱/۰  Ab ۷۶/۰    ميانگين

متر وص ظاهري (گرم بر سانتيوزن مخص

  مکعب)

  Aa ۳۵/۱  Aa ۳۴/۱  ABa ۲۸/۱  Aa ۲۷/۱  A ۳۱/۱  کود مرغي

  Aa ۳۶/۱  Aa ۳۰/۱  Aa ۳۲/۱  Aa ۲۵/۱  A ۳۱/۱  کود گوسفندي

  Aa ۳۰/۱  Aa ۲۵/۱  ABa ۲۳/۱  Aa ۱۸/۱  B ۲۴/۱  کود گاوي

  Aa ۳۱/۱  Aa ۲۹/۱  Bab ۱۹/۱  Ab ۱۶/۱  B ۲۴/۱  کمپوست

    a ۳۳/۱  ab ۲۹/۱  bc ۲۵/۱  c ۲۲/۱    ميانگين

ها با استفاده از روش برشي انجام شده است. حروف کوچک براي مقايسه سطوح مختلف هر منبع کودي و حروف بزرگ براي مقايسه منابع مقايسه ميانگين

  اندکودي مختلف در هر سطح کودي استفاده شده

  
 

 
کـش  کـش و قـارچ  احتمالي ديگر، استفاده از سـموم آفـت  دليل 

باشند و نيـاز گيـاه بـه ايـن دو     که حاوي اين دو عنصر مياست 

  کنند.عنصر را برطرف مي

  

  هاي خاکتأثير سطوح و منابع کود آلي بر برخي ويژگي

قابليت هدايت الکتريکي خاک تحت تأثير سطوح و منـابع کـود   

آلي قرار گرفت. با افزايش ميزان کود آلي مصرف شده، قابليـت  

يش يافت و بيشترين ميـزان قابليـت   هدايت الکتريکي خاک افزا

تـن در هکتـار کـود آلـي      ۴۰هدايت الکتريکي خاک با مصرف 

). با توجه به قابليـت هـدايت الکتريکـي    ۵مشاهده شد (جدول 

نسبتًا زياد کودهاي آلي، افزايش قابليـت هـدايت الکتريکـي بـا     

رسـد. در بـين منـابع    افزايش سطح کود آلي منطقي به نظـر مـي  

دار قابليـت هـدايت   ي سـبب افـزايش معنـي   کودي، کـود مرغـ  

رود ميزان . انتظار ميگرديدالکتريکي نسبت به ساير منابع کودي 

افزايش قابليت هدايت الکتريکي با زياد شدن سـطح کـود آلـي    

بيشتر از مقادير مشاهده شده باشد. اما بافت سبک خاک بستر و 

اي سبب شسته شـدن  مصرف آب فراوان در کشت خيار گلخانه

شـود.  مالح محلول و خـارج شـدن آنهـا از منطقـه ريشـه مـي      ا

بنابراين، مقادير قابليت هدايت الکتريکي مشاهده شـده کمتـر از   

خاک تحت تأثير سطوح و منـابع کودهـاي آلـي     pHانتظار بود. 

قرار نگرفت که احتماًال به دليـل خاصـيت بـافري خـاک بسـتر      

ک با استفاده باشد. افزايش قابليت هدايت الکتريکي خاکشت مي

) نيز گزارش شده ۲۵از کودهاي آلي توسط محمود و همکاران (

) نشان داد که با افزايش مصـرف کمپوسـت   ۱۲است. کشاورز (

، امـا هـدايت الکتريکـي افـزايش     خاک کاهش pHزباله شهري، 

  يافت.
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تأثير سطوح و منابع کودهاي آلي بر درصد کربن آلي خاک 

خاک با افزايش کود آلي طبيعـي  دار بود. افزايش کربن آلي معني

است. در بين منابع کودي، کود مرغي و کمپوست، سطح کـربن  

دار نسبت به ساير منابع کودي افزايش آلي خاک را به طور معني

). نتايج مشابهي توسط سـاير محققـين گـزارش    ۵دادند (جدول 

  ).۲شده است (

دار تحـت  وزن مخصوص ظاهري خاک نيز به طـور معنـي  

ح و منابع کودهاي آلي قرار گرفت. با افـزايش ميـزان   تأثير سطو

تـن در هکتـار، وزن مخصـوص     ۴۰بـه   ۱۰کود آلي مصرفي از 

). ۵داري کـاهش يافـت (جـدول    ظاهري خاک بـه طـور معنـي   

کاهش وزن مخصوص ظاهري و در نتيجه افزايش خلل و فـرج  

و بهبود خاصيت نگهداري آب در خاک و ساير خواص فيزيکي 

اي مصـرف کودهـاي آلـي اسـت. کـود گـاوي و       خاک، از مزاي

کمپوست، وزن مخصوص ظاهري را نسبت به دو منبع ديگر بـه  

) نشان دادند ۳داري کاهش دادند. خندان و آستارايي (طور معني

که چگالي ظاهري خاک با استفاده از کـود گـاوي و کمپوسـت    

زباله شهري کاهش يافت. کاهش وزن مخصوص ظاهري خـاک  

تن کود مرغي در هکتار توسط سـاير محققـين    ۴۰با استفاده از 

  ).۱۷نيز  گزارش شده است (

قابليت استفاده عناصر غذايي فسفر، پتاسيم، آهن، منگنـز،  

روي و مس تحت تأثير سـطوح و منـابع کودهـاي آلـي قـرار      

). ميزان فسفر قابل استفاده در تيمارهايي ۷و  ۶گرفت (جداول 

ده شده بود نسبت به سـاير  ها از کود گوسفندي استفاکه در آن

تيمارها بيشتر بود. با توجه بـه اينکـه ميـزان فسـفر کـل کـود       

آيد گوسفندي نسبت به ساير منابع کودي کمتر بود، به نظر مي

که فسفر موجود در کود گوسفندي قابليـت اسـتفاده بيشـتري    

رغـم اينکـه   نسبت به ساير منابع کودي دارد. کود مرغي، علـي 

آيـد کـه   به مراتب بيشتر بود، اما به نظر ميمقدار فسفر کل آن 

گيري نيست. با افزايش سـطح  بخشي از اين فسفر قابل عصاره

). با ۶کود آلي، ميزان فسفر قابل استفاده افزايش يافت (جدول 

دار بودن اثر متقابل سطح کود آلي در منبع آن بر توجه به معني

هر منبع کودي  فسفر قابل استفاده، ميزان فسفر قابل استفاده در

بستگي به سطح آن دارد. در منابع کود گاوي و کمپوسـت، بـا   

تن در هکتـار، ميـزان فسـفر قابـل      ۴۰افزايش سطح کودي تا 

استفاده افزايش يافت. در حالي که در کود مرغي و گوسفندي، 

تن در هکتار، ميزان فسـفر قابـل    ۳۰با افزايش سطح کودي تا 

) گـزارش  ۱۴دي و همکاران (استفاده افزايش يافت. محمودآبا

داري بـر افـزايش   کردند که مصـرف کـود مرغـي تـأثير معنـي     

رطوبت اشباع، تخلخل خاک، هدايت الکتريکي، کـربن آلـي و   

 pHفسفر قابـل جـذب و کـاهش وزن مخصـوص ظـاهري و      

درصــد،  ۵/۱داشـت و در اثــر کـاربرد کــود مرغـي بــه ميـزان     

 ۵/۵۸مـايش  هـاي مـورد آز  ميانگين فسفر قابل اسـتفاده خـاک  

  درصد افزايش يافت.

منابع کود مرغي و گاوي، ميزان پتاسيم قابل استفاده گياه را 

دار افزايش دادنـد (جـدول   نسبت به دو منبع ديگر به طور معني

). اين دو منبع حاوي بيشترين مقدار پتاسيم کل بودند (جدول ۶

). کمتــرين ميــزان پتاســيم قابــل اســتفاده در خــاک در تيمــار  ۱

ت مشاهده شد. با عنايت به ميزان قابل توجه پتاسيم کـل  کمپوس

آيـد کـه قابليـت اسـتفاده ايـن      در اين منبع کودي، به نظـر مـي  

تـن در   ۲۰عنصردر کمپوست کم باشد. افزايش سطح کودي تـا  

هکتار، پتاسيم قابل استفاده را افزايش داد. اسـتفاده از کمپوسـت   

ري نسـبت بـه سـاير    داميزان آهن قابل استفاده را به طور معنـي 

). همچنين، با افـزايش سـطح   ۶منابع کودي افزايش داد (جدول 

تن در هکتار، ميزان آهن قابل اسـتفاده بـه    ۳۰به  ۱۰کود آلي از 

  داري افزايش يافت. طور معني

ــود    ــاي حــاوي ک ــتفاده در تيماره ــل اس ــز قاب ــزان منگن مي

 داري بيشتر از سـاير منـابع کـودي بـود    گوسفندي به طور معني

). کود گاوي نيز ميزان منگنـز قابـل اسـتفاده خـاک را     ۷(جدول 

داري افزايش داد. با توجـه  نسبت به دو منبع ديگر به طور معني

آيـد کـه   به ميزان منگنز کل تقريبًا مشابه منابع کودي، به نظر مي

گيري اسـت.  منگنز موجود در کود گوسفندي بيشتر قابل عصاره

تن در هکتار سبب افـزايش   ۲۰ به ۱۰افزايش سطح کود آلي از 

منگنز قابل استفاده گياه شد. مصرف بيشتر کود آلـي تـأثيري بـر    

  ميزان منگنز قابل استفاده گياه نداشت.
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  . فسفر، پتاسيم و آهن قابل استفاده خاک تحت تأثير سطوح و منابع مختلف کودهاي آلي۶جدول 

    مقدار کود (تن در هکتار)    

  ميانگين  ۴۰  ۳۰  ۲۰  ۱۰  منبع کودي  

  فسفر قابل استفاده

  گرم در کيلوگرم)(ميلي

  BCc ۱۳/۱۴  Bb ۵۳/۱۹  Ba ۵۳/۲۴  Aa ۲۷/۲۷  B ۳۷/۲۱  کود مرغي

  ABc ۵۳/۱۶  Ab ۳۳/۲۳  Aa ۸۰/۲۷  Aa ۲۷/۲۹  A ۲۳/۲۴  کود گوسفندي

  Cc ۳۳/۱۳  Cbc ۲۰/۱۵  Db ۰۰/۱۷  Ba ۶۰/۲۳  C ۲۸/۱۷  کود گاوي

  Ac ۶۰/۱۷  Bbc ۷۰/۱۹  Cb ۰۷/۲۰  Aa ۹۳/۲۶  B ۰۸/۲۱  کمپوست

    d ۴۰/۱۵  c ۴۰/۱۹  b ۳۰/۲۲  a ۸۰/۲۶    ميانگين

  پتاسيم قابل استفاده

  گرم در کيلوگرم)(ميلي

  Ab ۲۰۰  Aa ۲۳۶  Aa ۲۴۵  Aa ۲۴۹  A ۲۳۳  کود مرغي

  Aa ۱۹۸  BCa ۲۰۴  BCa ۲۰۸  BCa ۲۱۶  B ۲۰۶  کود گوسفندي

  Aa ۲۱۲  ABa ۲۲۳  ABa ۲۲۸  ABa ۲۳۰  A ۲۲۳  کود گاوي

  Bb ۱۶۱  Cab ۱۸۱  Cab ۱۸۶  Ca ۱۹۲  C ۱۸۰  کمپوست

    b ۱۹۳  a ۲۱۱  a ۲۱۷  a ۲۲۲    ميانگين

  آهن قابل استفاده

  گرم در کيلوگرم)(ميلي

  Aa ۸۲/۵  ABa ۸۴/۶  Aa ۸۷/۶  Ba ۲۳/۷  B ۶۹/۶  کود مرغي

  Aa ۴۲/۵  ABa ۳۵/۶  Aa ۲۱/۶  Ba ۱۳/۶  B ۰۲/۶  کود گوسفندي

  Ab ۵۳/۵  Bb ۳۲/۵  Aab ۸۶/۶  Ba ۳۴/۷  B ۲۶/۶  کود گاوي

  Ab ۶۷/۶  Ab ۹۲/۶  Ab ۲۴/۷  Aa ۲۶/۹  A ۵۲/۷  کمپوست

    c ۸۶/۵  bc ۳۶/۶  ab ۸۰/۶  a ۴۹/۷    ميانگين

ها با استفاده از روش برشي انجام شده است. حروف کوچک براي مقايسه سطوح مختلف هر منبع کودي و حروف بزرگ مقايسه ميانگين

  انداستفاده شده براي مقايسه منابع کودي مختلف در هر سطح کودي

  

  

حداکثر مقدار روي قابل استفاده خاک در تيمارهاي حـاوي  

مشاهده شد که نسبت به تيمارهاي کود گوسفندي و  يکود مرغ

دار بـودن اثـر   ). با توجه بـه معنـي  ۷دار بود (جدول گاوي معني

متقابل سطح در منبع کود آلي، ميزان روي قابل اسـتفاده در هـر   

ـ  ه سـطح آن دارد. در کـود گوسـفندي، بـا     منبع کودي بستگي ب

افزايش سطح کودي، ميزان روي قابل استفاده تغييري نکـرد. در  

 ۴۰حالي که در کود گاوي، حداکثر روي قابل استفاده با مصرف 

تـن در   ۳۰تن در هکتار و در کود مرغي و کمپوست با مصرف 

  دست آمد. هکتار به

ه گياه را به طور استفاده از کمپوست، ميزان مس قابل استفاد

). با ۷داري نسبت به ساير منابع کودي افزايش داد (جدول معني

دار بودن اثر متقابل سـطح در منبـع کـود آلـي بـر      توجه به معني

توان نتيجه گرفـت کـه ميـزان مـس     ميزان مس قابل استفاده، مي

قابل استفاده در هر منبع کودي بستگي به سطح آن دارد. در منبع 

تـن در هکتـار،    ۲۰فزايش ميزان مصرف کـود تـا   کمپوست، با ا

تأثيري بر ميزان مس قابل استفاده گياه نداشت. اما افزايش ميزان 

تـن در هکتـار سـبب افـزايش      ۴۰به  ۳۰و از  ۳۰به  ۲۰کود از 

دار مس قابل استفاده شد. اما در ساير منابع کودي، افزايش معني

  اده نداشت.ميزان کود آلي تأثيري بر ميزان مس قابل استف

نکته جالب توجه در اين تحقيق اين است کـه بـين ميـزان    

عناصر غذايي قابل استفاده در خاک گلخانه با غلظت اين عناصر 

داري وجـود نداشـت کـه نشـان     در گياه هيچ گونه ارتباط معني

هاي خاک رايج مورد اسـتفاده  دهنده اين است که احتماًال آزمون

اي کـاربرد نـدارد.   ر گلخانـه در محصوالت زراعي در مورد خيـا 

تواند تفاوت ارقام کشت شده در گلخانـه باشـد   دليل اين امر مي

  داشته و در مقايسه با گياهان زراعـي   زياديکه نياز غذايي بسيار 
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  . منگنز، روي و مس قابل استفاده خاک تحت تأثير سطوح و منابع مختلف کودهاي آلي۷جدول 

    مقدار کود (تن در هکتار)    

  ميانگين  ۴۰  ۳۰  ۲۰  ۱۰  منبع کودي  

  منگنز قابل استفاده

  گرم در کيلوگرم)(ميلي

  Cc ۳۴/۸  Bbc ۸۰/۹  Bab ۶۰/۱۰  Aa ۴۷/۱۱  C ۰۵/۱۰  کود مرغي

  ABb ۳۰/۱۰  Aa ۷۶/۱۲  Aa ۸۱/۱۲  Aab ۵۳/۱۱  A ۸۴/۱۱  کود گوسفندي

  Aa ۹۳/۱۰  Ba ۵۰/۱۰  Ba ۱۱/۱۱  Aa ۱۳/۱۱  B ۹۱/۱۰  کود گاوي

  BCa ۳۲/۹  Ba ۵۱/۹  Ba ۸۳/۹  Aa ۳۳/۹  C ۴۹/۹  کمپوست

    b ۷۲/۹ a ۶۴/۱۰  a ۰۸/۱۱  a ۸۶/۱۰    ميانگين

  روي قابل استفاده

  گرم در کيلوگرم)(ميلي

  ABc ۲۳/۷  Ab ۱۳/۹  Aa ۰۳/۱۲  Aa ۹۶/۱۱  A ۰۸/۱۰  کود مرغي

  Aa ۶۶/۸  Aa ۶۵/۹  Ba ۲۴/۸  Ba ۷۷/۸  BC ۸۳/۸  کود گوسفندي

  Bc ۲۸/۶  Bbc ۶۲/۶  Bb ۳۷/۸  ABa۴۸/۱۰  C ۹۴/۷  کود گاوي

  Ac ۲۱/۸  Abc ۷۸/۸  Aab ۵۲/۱۰  Aa ۸۱/۱۰  AB ۵۸/۹  کمپوست

    c ۵۹/۷  b ۵۴/۸  a ۷۹/۹  a ۵۰/۱۰    ميانگين

  مس قابل استفاده

  گرم در کيلوگرم)(ميلي

  Aa ۹۹/۰  Aa ۰۳/۱  Ba ۹۹/۰  Ba ۰۲/۱  B ۰۱/۱  کود مرغي

  Aa ۹۹/۰  Aa ۰۴/۱  Ba ۹۸/۰  Ba ۱۷/۱  B ۰۴/۱  کود گوسفندي

  Aa ۰۱/۱  Aa ۹۷/۰  Ba ۰۶/۱  Ba ۰۴/۱  B ۰۲/۱  گاويکود 

  Ac ۱۰/۱  Ac ۲۴/۱  Ab ۵۹/۱  Aa ۹۲/۱  A ۴۶/۱  کمپوست

    b ۰۲/۱  b ۰۷/۱  ab ۱۶/۱  a ۲۹/۱    ميانگين

ها با استفاده از روش برشي انجام شده است. حروف کوچک براي مقايسه سطوح مختلف هر منبع کودي و حروف بزرگ مقايسه ميانگين

  اندسه منابع کودي مختلف در هر سطح کودي استفاده شدهبراي مقاي

  

  

کننــد. مقــدار بســيار بيشــتري از عناصــر غــذايي را جــذب مــي

وجود آمده در خاک گلخانه در اثر مصرف همچنين، پيچيدگي به

تواند ديگر دليل اين موضوع باشد. مقادير زياد عناصر غذايي مي

  تر دارد.در هر حال اين موضوع نياز به بررسي بيش

  

  گيرينتيجه

اي به سطوح و منابع مختلـف  براي بررسي واکنش خيار گلخانه

هاي کودهاي آلي در منطقه جيرفت و تأثير آنها بر برخي ويژگي

تـن   ۴۰و  ۳۰، ۲۰، ۱۰آزمايشي با چهار سطح كود آلـي (  خاک،

در هكتار) و چهار منبع كـود (كمپوسـت زبالـه شـهري و كـود      

دسـت  ي) اجرا شد. با توجه به نتايج بـه گاوي، مرغي و گوسفند

آيد که در شرايط ايـن آزمـايش،   آمده در اين تحقيق، به نظر مي

اي در ترين منبع کود آلـي جهـت کشـت خيـار گلخانـه     مناسب

 ۲۰ترين ميـزان مصـرف آن   منطقه جيرفت، کود مرغي و مناسب

شـود در مـورد اثـر    تن در هکتار است. همچنـين، پيشـنهاد مـي   

هـاي  کودهـاي آلـي و اسـتفاده از ترکيبـات بـا نسـبت       باقيمانده

اي تحقيقـات تکميلـي   مختلف کود آلي در کشت خيار گلخانـه 

  صورت پذيرد.
  

  

  مورد استفاده منابع

هـاي حفاظـت   . تأثير کاربرد کودهاي آلي روي برخي خواص فيزيکي خاک. مجله پژوهش١٣٩١آبادي، ز. و م. قاجار سپانلو. حمد. ا۱

 .   ١١٦-٩٩): ٢(١٩آب و خاک 
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. اثر کمپوست پسـماند شـهري و لجـن فاضـالب بـر خصوصـيات       ١٣٩١نژاد، ف.، ع. آستارايي، ا. فتوت و م. نصيري محالتي. . اکبر٢

 . ١٣٣٨-١٣٢٩): ٦(٢٦شيميايي خاک. نشريه آب و خاک (علوم و صنايع کشاورزي) 

باله شهري، کود گاوي) و شيميايي بر برخـي خصوصـيات فيزيکـي    . تأثير کودهاي آلي (کمپوست ز١٣٨٤. خندان، ا. و ع. آستارايي. ٣

 .٣٦٨-٣٦١): ٢(١٠خاک. مجله بيابان 

. بررسي امکان جايگزين کردن بسترهاي رايج هيدروپونيک با بسترهاي آلي و يـافتن محلـول   ١٣٨٥. دلشاد، م.، ع. کاشي و م. باباالر. ٤

 .١٨٦-١٧٦): ١(٣٧له علوم کشاورزي ايران اي. مجفرنگي گلخانهغذايي مناسب کشت بدون خاک گوجه

. تأثير کودهاي شيميايي، گـاوي و کمپوسـت زبالـه شـهري بـر      ۱۳۹۲. رضواني مقدم، پ.، ا. صبوري، ع. ا. محمدآبادي و ر. مرادي. ۵

ان هاي زراعـي ايـر  ) در مشهد. نشريه پژوهش.Sesamum indicum Lعملکرد، اجزاي عملکرد و ميزان روغن سه ژنوتيپ کنجد (

۱۱)۲ :(۲۴۱-۲۵۰. 

اکريـل، کمپوسـت   . اثر لجن فاضالب کارخانه پلي۱۳۸۹زاده. . زماني باب گهري، ج.، م. افيوني، ا. ح. خوشگفتارمنش و ح. ر. عشقي۶

اي. علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزي و منابع طبيعي) هاي خاک و عملکرد ذرت دانهزباله شهري و کود گاوي بر ويژگي

۵۴ :۱۵۳-۱۶۵. 

  در تجزيه آماري. انتشارات جهاد دانشگاهي، مشهد.  SASافزار . کاربرد نرم۱۳۸۶. سلطاني، ا. ۷

اکريـل، کمپوسـت زبالـه شـهري و کـود      . اثر کاربرد لجن فاضالب کارخانه پلي۱۳۹۰. شريفي، م.، م. افيوني و ا. ح. خوشگفتارمنش.۸

وسط ذرت، يونجه و گـل جعفـري در شـرايط گلخانـه. علـوم آب و      گاوي بر قابليت جذب آهن و روي در خاک و جذب آنها ت

 .۱۵۳-۱۴۱: ۵۶خاک (علوم و فنون کشاورزي و منابع طبيعي) 

. ارزيابي کاربرد پليمر سوپرجاذب بر عملکرد، کارايي مصرف آب و ذخيره عناصر غـذايي  ١٣٨٨. عابدي کوپايي، ج. و م. مسفروش. ٩

 .١١١-١٠٠): ٣(٢کشي ايران اي. مجله آبياري و زهدر خيار گلخانه

وسـيله خيـار   . اثر نوع بستر کشت بر عملکرد و جذب برخي عناصر غذايي بـه ١٣٨٩فر، ن.، ا. محمدي قهساره و ن. هنرجو. . عالي١٠

 .٢٤-١٩): ١(١اي هاي گلخانهاي در کشت بدون خاک. علوم و فنون کشتگلخانه

پاشي عصاره آنها بر توليد و . بررسي اثر کاربرد کودهاي آلي مختلف و محلول١٣٨٧. قرباني، ر.، ع. کوچکي، ق. اسدي و م. جهان. ١١

 .١١٦-١١١): ١(٦هاي زراعي ايران هاي کشاورزي اکولوژيک. مجله پژوهشفرنگي در انبار در نظامماندگاري گوجه

ر پاسخ به مصرف کمپوسـت پسـماند   فرنگي د. تغييرات شيميايي خاک، ترکيب عناصر غذايي و عملکرد گوجه۱۳۹۲. کشاورز، پ. ۱۲

 . ۱۷۸-۱۶۹): ۲(۲۷هاي خاک (علوم خاک و آب) شهري. مجله پژوهش

. واکنش عملکرد و کيفيت دانه کلزا به منـابع  ١٣٩٠. محمدي، خ.، ب. پاساري، ا. رخزادي، ا. قالوند، م. آقاعليخاني و م. اسکندري. ١٣

 . ١٠١-٨١): ٢(٤تان. مجله الکترونيک توليد گياهان زراعي مختلف کود دامي، کمپوست و بيولوژيک در منطقه کردس
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