مجله علمیپژوهشی مهندسی اکوسیستم بیابان
سال پنجم ،شماره دهم ،بهار  ،5931صفحه 529ـ599

محمودرضا تدین 1و زینب

رئیسی2

تاریخ دریافت5931/52/51 :

تاریخ پذیرش5931/2/22 :

چکیده
بهمنظور بررسی اثر کودهای آلی و شیمیایی بر برخی ویژگیهای زراعی توتون بارلی ،آزمایشیی در مررعیۀ پژوهشیی داششیها
شهرکرد در سال زراعی  1932در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با شش تیمار کودی در سه تکرار اشجام شید تیمارهیای
کودی شامل شاهد (بدون مصرف کود شیمیایی و آلی)111 ،درصد کود شیمیایی مورد شیاز111 ،درصد کمپوسی111 ،،درصید
ورمیکمپوس01 ،،درصد کمپوس01 + ،درصد کود شیمیایی و تیمیار 01درصید ورمیکمپوسی01 + ،درصید کیود شییمیایی
توصیه شد بودشد شتایج ششان داد که تیمارهای کودی موجب افرایش طول و عرض برگ ،وزن تر پابرگ ،وزن خشک پیابرگ
و عملکرد بیولوژیک توتون شسب ،به تیمار شاهد شد حداکثر طول برگ ،عرض برگ و عملکرد بیولوژییک مربیو بیه تیمیار
کود شیمیایی و پس از آن تیمار کمپوس ،بود تیمارهای تلفیقی و ورمیکمپوس ،تفاوت معنیداری با یکدیهر بر صفات مورد
مطالعه شداشتند حداکثر وزن تر پابرگ و وزن خشک پابرگ در تیمار کمپوس ،بهدس ،آمد کیه البتیه اخیتمف معنییداری بیا
تیمار کود شیمیایی شداش ،و بهترتیب شسب ،به شاهد  50و 39درصد افرایش داش ،بیشترین میران شاخص برداش ،را تیمیار
کودی ورمیکمپوس ،دارا بود
کلمات کلیدی :برگ توتون ،کمپوس ،،کود شیمیایی ،ورمیکمپوس،

 1داششیار گرو زراع ،داششکد کشاورزی ،داششها شهرکرد
 2داششجوی کارشناسی ارشد اگرواکولوژی داششها شهرکرد ،مسئول مکاتباتmrtadayon@yahoo.com /
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گرارش شید کیه ارتفیاع بوتیۀ ششیا فلفیلدلمیهای در تیمیار

مقدمه
کشییور ایییران در منطق یۀ خشییک و شیمهخشییک واقییش شیید و
کشییاورزی مرسییوم در ایییران عمییدتاف بییر اسییتفادۀ شامناسییب از
باال استوار اس ،این موضوع سبب شد اس ،تیا مییران میواد
آلی در خاکهای ایران بسیار شاچیر باشد ،به شحوی که در بیش
از 01درصد خاکهای زیر کش ،در اییران ،مییران کیربن آلیی
کمتر از یکدرصد و در بخش قابلتیوجهی از کشیور کمتیر از
0درصد اس ،در بسییاری از شظیامهیای کشیاورزی پاییدار و
بهخصوص در کشاورزی زیستی از کمپوس،ها و کودهای آلی
برای بهبیود شیرایو و حاصیلخیری خیاک اسیتفاد مییشیود
کمپوس ،از طریق افیرایش کیارایی گییا در اسیتفاد از آ

و

همچنییین رهاسییازی عناصییر ی ایی ،سییبب افییرایش رشیید و
عملکرد گیاهان میشود (کاظمینی و همکاران)2115 ،
کمپوس ،زبالۀ شهری نیشید بیا کودهیای شییمیایی در
مررعه ،قابلی ،دسترسی عناصیر پرمصیرف را توسیو گیاهیان
زراعی افرایش داد و موجب باال بردن حاصیلخیری و قابلیی،
تولید خاک میشیود (رامیادا

و پاالشییاشی )2119 ،1افیرایش

کارایی کمپوس ،با تلفیق کودهیای شییمیایی توسیو محققیان
گرارش شد اس( ،مولد  2و همکاران )2119 ،بررسیی اثیر
کمپوس ،روی گندم ششان داد که کمپوس ،موجیب افیرایش
جواشهزشی و مادۀ خشیک تولییدی در مقایسیه بیا تیمیار بیدون
کمپوس ،شد اس( ،مک کالوم 9و همکاران)1335 ،
وجود شسبتاف کافی عناصر

ایی شیتیروژن ،فسیفر ،پتاسیی،،

کلسی ،و منیری ،در مقایسه با سیایر کودهیای آلیی و همچنیین
وجود عناصیر ریرمغی ی ماشنید آهین ،روی ،میس و منهنیر از
مرایای کود ورمیکمپوس ،اس ،که سبب بهبود رشید گیاهیان
میشود (شهو 4و همکاران )2112 ،بیا کیاربرد ورمیکمپوسی،
روی گیا گوجهفرشهی ممحظه شد که عملکرد گیا زراعیی و
لظ ،شیتروژن ،فسفر و پتاسی ،در مییوۀ ایین گییا شسیب ،بیه
تیمار شاهد به طرز چشیمهیری بهبیود یافی( ،زالیر)2119 ،0
1. Ramadass & Palaniyandi
2. Moldes
3. Mc Callum
4. Ngo
5. Zaller

سطح برگ در تیمار 20درصد ورمیکمپوس ،بیشیترین مقیدار
را ششان داد همچنین میران ج

عناصیر معیدشی شیتیروژن و

پتاسییی ،بییا افییرایش میییران ورمیکمپوسیی ،افییرایش یافیی ،و
بیشترین میران ج

فسفر در تیمار 20درصد ورمیکمپوسی،

مشاهد شد (آراشکون 0و همکاران)2114 ،
در تولید توتون برخمف سایر گیاهیان زراعیی ،اسیتفاد از
شیتروژن به میران زیاد مرسوم شیس ،،زیرا شیتروژن زیاد موجیب
افرایش شیکوتین در برگها شد و چنین برگهایی در صینع،
سیهارسازی ارزش کمتری دارشد ،لیکن شیتروژن عنصر اصلی و
مه ،در رشد و شمو ساقه و برگ و افرایش محصول اسی ،کیه
بهصورت مواد ارگاشیک یا معیدشی بیه زمیین اضیافه مییشیود
(زماشی )2111 ،حداکثر عملکرد توتون با حفظ کیفی ،برگهیا
با مصرف  211کیلوگرم شیتیروژن خیالص در هکتیار بیهدسی،
آمیید اسیی،

(موشتییالی،9

 )1334افییرایش عملکییرد اگرچییه بییا

افرایش برخی ویژگییهیای رشیدی و رویشیی توتیون همیرا
اس ،،عمدتاف به افرایش مساح ،سطح برگ مربیو مییشیود
همچنین ششان داد شد که شیتروژن تأثیر مثبتی بر مییران رشید
شسبی توتون داشته اس( ،بیوت و منسیینک )1331 ،5در حیال
حاضر ،برای توسعۀ کشاورزی پایدار بهویژ در طی دورۀ گ ار
از کشاورزی مرسوم به کشاورزی پایدار ،اجیرای سیسیت،هیای
تولید محصوالت کشاورزی ،بهصورت تلفیق مصرف کودهیای
شیمیایی و آلی بهعنوان راهکاری برای کشاورزی جیایهرین بیا
هدف تولید محصول و حفظ عملکرد در سطح قابلقبول اس،
ازآنجا که هدف از تولید توتون تولید سیهار ییا سییهارت
اس ،که در صیورت عیدم رعایی ،مسیائل زراعیی مییتواشید
مصرف توتونهای تولیدی با خطیرات بیشیتری همیرا باشید،
هدف از اشجام پیژوهش حاضیر ،بررسیی تیأثیر کودهیای آلیی
کمپوس ،و ورمیکمپوسی ،بهصیورت جداگاشیه ییا تلفییق بیا
کودهای شیمیایی بر عملکرد و اجرای عملکیرد توتیون بیارلی
بهمنظور کاهش مصرف کودهای شیمیایی بود اس،
6. Arancon
7. Munthali
8. Boot & Mensink
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ورمیکمپوس ،در سطح 01درصد ،بیشترین طیول را داشی ،و
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در تیمار کود شیمیایی دوسوم از کود شیتیروژن قبیل از کاشی،

مواد و روشها
این پژوهش در قالب طرح بلوکهای کامل تصیادفی بیا شیش
تیمار و در سه تکرار در مررعۀ تحقیقاتی داششیکدۀ کشیاورزی
از :شاهد (بدون کود)111 ،درصد کود شییمیایی براسیا

شییاز

گیا توتون و شتایج آزمون خاک ( 211کیلوگرم در هکتیار اور ،
 01کیلیوگرم در هکتیار سوپرفسییفات تریپیل 11 ،کیلییوگرم در
هکتار سولفات روی 10 ،کیلوگرم در هکتیار سیولفات منهنیر،
 21کیلوگرم در هکتار سیولفات آهین 11 ،کیلیوگرم در هکتیار
سولفات مس)111 ،درصد کمپوس ،براسا

شیاز گییا توتیون

به عناصر ی ایی و شتیایج آزمیون خیاک ( 10تین در هکتیار)،
شیاز گیا توتون بیه عناصیر

ایی و شتایج آزمیون خیاک ( 15تین در هکتیار)01 ،درصید
کمپوس01 + ،درصد کود شیمیایی01 ،درصد ورمیکمپوسی،
01 +درصد کود شیمیایی
در  29اسفند  ،1931ب ور توتون رق ،بارلی به مقدار  1گرم
در  4مترمربش در سطح خراشه پاشید شدشد سطح خراشه با الیۀ
شازکی از کود دامی پوسید به ضخام ،یک ساشتیمتر پوشاشید
شیید و آبیییاری توسییو آ پییاش اشجییام گرفیی ،سییپس بییرای
جلوگیری از سرمازدگی و ایجاد محیطی گرم و حفظ رطوبی،،
خراشه با الیهای از پمسیتیک پوشیاشید شید عملییات داشی،
خراشه شامل آبیاری و وجین علفهیای هیرز بیا دسی ،اشجیام
گرف ،در اول خرداد  1932که ارتفاع ششاهای توتون به  11تیا
 10ساشتیمتر در مرحلۀ  4تا  0برگی رسیید بودشید ،ششیاها بیه
زمین اصلی منتقل شدشد
عملیات خاکورزی بهمنظور آماد سازی زمیین زراعیی بیا

بهصورت اور و یکسوم باقیماشد  ،پنج هفتیه پیس از اشتقیال
ششا به زمین داد شد در تیمار کود شیمیایی کل میران فسیفر و
کودهای ریرمغ ی (که در تیمیار 111درصید کیود شییمیایی و
تیمارهای تلفیقی بهکار رفتند) ،قبل از ششاکاری به زمین اصیلی
داد شدشد
قبل از ششاکاری زمین اصلی آبیاری شد و اشتقال ششیاهای
توتون بهصیورت دسیتی در تیاریا اول خردادمیا  1932و در
پشتههایی به فاصلۀ  51ساشتیمتر و فاصیلۀ بیین بوتیههیا روی
ردیف  01ساشتیمتر و با تیراک 20111 ،بوتیه در هکتیار اشجیام
گرف ،عملیات داش ،در مررعه شامل وجین علفهای هیرز،
سلهشکنی ،خاکدهی پای بوتهها ،آبیاری ،سیرزشی (گیلزشیی)،
ح ف و کنترل جواشههای جاشبی در زمان مورد شییاز بیا دسی،
اشجام شد
برگهای توتون در زمیان رسییدگی صینعتی (زمیاشی کیه
پهنک برگ از طرف کنار ها از رشگ سیبر بیه زرد تغیییر رشیگ
داد و برگها به رشگ زرد لیمویی درآمدشید) برداشی ،شید و
پس از اشداز گیری طول و عیرض بیرگهیا ،بیه سیالن توتیون
خشککنی برای توزین ،عملآوری و خشکاشیدن اشتقال یافی،
صییفات طییول و عییرض بییرگ ،وزن تییر پییابرگ (پییایینتییرین
بیرگهییای هیر بوتییه توتییون) ،وزن خشیک پییابرگ ،عملکییرد
بیولوژیک و شاخص برداش ،توتون اشداز گیری شدشد تجرییۀ
واریییاشس داد هییا بییا اسییتفاد از شییرمافییرار  SASو مقایسییۀ
میاشهینهای صفات بیا اسیتفاد از آزمیون حیداقل معنییداری
( )LSDاشجییام شیید و بییرای رسیی ،شمودارهییا از برشامییۀ Excel

استفاد شد

استفاد از گاوآهن برگردان ،دیسک و لولر اشجام گرف ،سیپس

نتایج و بحث

یکدیهر ایجاد شد ،سپس کرتهایی به ابعاد  21  4متر ایجاد

طول و عرض برگهای توتون

با اسیتفاد از فیاروئر پشیتههیایی بیه فاصیلۀ  51سیاشتیمتیر از
شد کرتها با فاصلۀ یک متر از یکدیهر جدا شیدشد و فاصیلۀ
بلوکها از یکدیهر دو متر در شظر گرفته شید بیهمنظور اعمیال
تیمارهای کودی ابتدا روی هر پشته شیارهایی بهصورت ممتید
ایجاد شد ،سپس کودهای آلی و شیمیایی را براسا

شوع تیمار

کودی در داخل شیارها ریخته و روی آن با خاک پوشاشد شید

اثرات تیمارهای کوددهی بر طول برگ توتون در سطح احتمال
1درصد معنیدار بود (جدول  )1مقایسۀ میاشهین داد ها (شکل
 )1ششان داد در تیمار کود شیمیایی ،طول برگ بیشتری شسیب،
به سایر تیمارهای کودی مشاهد شد ،بهطوریکیه طیول بیرگ
در تیمار کود شیمیایی 90درصد شسب ،به تیمار شاهد افیرایش
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کمپوس ،،بوتههیای توتیون طیول بیرگ بیشیتری داشیتند کیه

تا چهار هفته پس از اشتقال ششاها ،بوتهها رشد بسییار کمیی در

تفاوت معنیداری بیا تیمیار ورمیکمپوسی ،شداشیتند حیداقل

زمییین اصییلی دارشیید و بیشییتر رشیید گیییا توتییون مربییو بییه

طول برگ در تیمار شاهد مشاهد شد (شکل  )1پژوهشیهران

ریشههاس ،تا گییا در مررعیه ،اسیتقرار خیوبی داشیته باشید

گرارش کرد اشد که شیتروژن در صورتی کیه بیه مقیدار مناسیب

شیتروژن در این دور شیر تقریباف ک ،اسی ،،زییرا پیس از

توسو گیا ج

شو،د میتواشید از طرییق گسیترش بیرگهیا

سبب افرایش طول برگ گردد (سبکرو و همکاران)2113 ،
شتایج تجریۀ واریاشس داد ها ششان داد که اثیرات تیمارهیای

ج

آ و میواد

اشتقال ششا  ،گیا شیاز به توسعۀ ریشه بیرای جی

ایی دارد که حدود چند هفته به طیول میاشجامید ،لییکن از
هفتۀ چهارم تا هشت ،به بعد ،پس از ششاکاری ،جی

شیتیروژن

کودی بر عرض برگ توتون در سطح احتمال 1درصد معنیدار

معموالف زیاد اس ،در گیا توتون پس از ج

بود (جدول  )1شتایج مقایسۀ میاشهین (شکل  )2ششان میدهید

برگها بهسرع ،اتفاق مییافتید کیه معمیوالف بسیته بیه عوامیل

که بوتههای توتون در تیمیار شیاهد ،کمتیرین عیرض بیرگ را

مختلف ،این عمیل در هفتیۀ چهیارم ششیاکاری بیهبعید اتفیاق

داشتند و بیشترین عرض برگ در تیمار کود شییمیایی مشیاهد

میافتد (مهدوی و همکاران )2110 ،گیرارش شید اسی ،کیه

شد کودهای آلی شیر اختمف معنیداری از شظر عرض برگ بیا

کییاربرد کمپوسیی ،میییتواشیید در زمییان کوتییاهی عناصییر قابییل

تیمار شاهد ششان دادشد ،بهطوریکه تیمار کمپوسی ،،بیشیترین

دستر

را برای گیا فراه ،کند و فعالیی ،میکروبیی خیاک را

عرض برگ را پس از تیمار کیود شییمیایی داشی ،تیمارهیای

تحریک کرد و در درازمیدت موجیب حفیظ مخیازن عناصیر

تلفیقی و ورمیکمپوس ،اختمف معنیداری باه ،شداشتند و در

ایی و مواد آلی خاک شود (باتاچیاری و همکیاران)2110 ،

یک گرو قرار گرفتند (شکل )2شتایج تحقیقات سیایر محققیان

همچنین کمپوس ،نیشد بیا کودهیای شییمیایی در مررعیه،

روی توتون ششان داد اس ،که با افرایش مقادیر شیتروژن ،طول

قابلی ،دسترسی عناصر پرمصیرف را توسیو گیاهیان افیرایش

و عرض برگ افرایش میییابید (مهیدوی و همکیاران2110 ،؛

داد و موجییب افییرایش حاصییلخیری و قابلییی ،تولییید خییاک

قلیزاد و همکاران)2112 ،

میشود تحقیقات ششان میدهد با افرایش مقدار کود شیتیروژن،

وزن تر پابرگ
شتایج تجریۀ واریاشس در جدول ( )1حیاکی از معنییداری اثیر

شیتیروژن رشید

عملکرد برگ سبر توتون افرایش مییابد (کاستلی 1و همکاران،
1331؛ قلیزاد و همکاران)2112 ،

تیمارهای کودی بر وزن تر پابرگ اسی ،تیمیار کمپوسی ،بیا

وزن خشک پابرگ

 1990کیلوگرم در هکتار بیشترین وزن تر پابرگ را داشی ،کیه

جدول تجریۀ وارییاشس ،اخیتمف معنییداری در وزن خشیک

البته تفاوت معنیداری با تیمار کود شییمیایی شداشی ،حیداقل

پابرگ بین تیمارهای مختلف کودی ششان میدهد (جیدول )1

عملکیرد در تیمیار شیاهد بییه مییران  390کیلیوگرم در هکتییار

عملکرد برگ خشک شامل وزن برگهای عمیلآوریشید بیا

بهدس ،آمد که تفیاوت معنییداری بیا تیمیار ورمیکمپوسی،

رطوبیی14 ،درصیید اسیی( ،مهییدوی و همکییاران)2110 ،

شداش ،تیمار 01درصد کمپوس01 + ،درصد کود شیمیایی بیا

همانطور که در شکل ( )4مشاهد مییشیود ،کیوددهی سیبب

تیمار 01درصد ورمیکمپوس01 + ،درصید کیود شییمیایی از

افرایش عملکرد پابرگ خشک توتون شد اسی ،،بیهطوریکیه

شظر آماری اختمف معنیداری باه ،شداشتند (شکل )9

کمتییرین عملکییرد ،در تیمییار شییاهد و بیشییترین آن در تیمییار

عملکرد برگ سبر ،تح ،تأثیر عواملی چون سیطح بیرگ،

کمپوس ،بهدس ،آمد که اخیتمف معنییداری بیا تیمیار کیود

وزن برگ و تعداد برگ قرار دارد (مهدوی و همکاران)2110 ،

شیمیایی شداش ،و شسب ،به شاهد 39درصد افرایش ششیان داد

از دالیل برابر بودن عملکرد وزن تر پابرگ بوتههای توتیون در
تیمار کمپوس ،و کیود شییمیایی آن اسی،؛ کیود شیتیروژن در

1. Castelli
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پس از آن تیمیار تلفیقیی 01درصید ورمیکمپوسی ،عملکیرد

رشد رویشی بیشتر این تیمار و افرایش طول و عرض بیرگهیا

پابرگ بیشتری داش ،که اختمف معنیداری بیا تیمیار تلفیقیی

(شکل  1و  )2شسب ،به سایر تیمارهاس،

01درصد کمپوس ،و تیمار ورمیکمپوس ،شداش،

شیتروژن و پتاسی ،مه،ترین عناصیر کیودی بیرای افیرایش

شیمیایی و ورمیکمپوس ،بهترتیب بیا  22و  21تین محصیول

تأمین سریش شیازهای

افیرایش چشیمهیر

در هکتار بیشترین عملکرد گوجه فرشهی را داشتند ،درحالیکیه

رشد و عملکرد مییشیوشد (احمیدیان و همکیاران )2111 ،در

تیمار عدم مصرف کود و کود گاوی کمترین عملکرد را داشتند

پژوهش فرخ و همکاران ( )2111اثر متقابل شیتیروژن و پتاسیی،

و مصرف کودهیای آلیی 121درصید عملکیرد محصیول را در

روی عملکرد بیولوژیک توتون در سیطح پنجدرصید معنییدار

مقایسه با عدم مصرف کود افرایش دادشد (میرزایی و همکاران،

بود تیمیار  90کیلیوگرم شیتیروژن و  101کیلیوگرم پتاسیی ،در

 )2113در آزمایشات سایر محققان شیر گرارش شد اسی ،کیه

هکتار و همچنین تیمار  00کیلوگرم شیتیروژن و  101کیلیوگرم

کودهای آلیی بیه خصیوص زمیاشی کیه بهصیورت کمپوسی،

پتاسی ،در هکتار بیشترین عملکرد بیولوژیک را داشتند قاسمی

مصرف میشوشد ،اثر مثبتی بر عملکرد داشته و عملکرد گییا را

و همکاران ( )2112گرارش کردشد حداکثر عملکرد بیولوژییک

شسب ،به عدم مصرف کود به میران زیادی افرایش میدهند بیا

جو از تیمار صددرصد کود شیمیایی بهدسی ،آمید و کمتیرین

مصرف کودهای آلی ،میران میواد آلیی خیاک افیرایش یافتیه و

عملکرد بیولوژیک مربو به تیمار شاهد بود همچنین مصیرف

سبب فراهمی عناصر پرمصیرف و ریرمغی ی میورد شییاز گییا

شیتروزن باع

افرایش عملکرد گیاهان علوفیهای مییشیود کیه

میشود و تلفات عناصر را از خاک کاهش میدهند که میتیوان

عل ،این امر را میتوان به شقیش شیتیروژن در رشید سیبرینهای

تیداوم تولیید را در طیی

گیاهان بهخصوص در شرایو تعادل بیا رطوبی ،خیاک شسیب،

زمییان حفییظ کییرد (یییداو 1و همکییاران2111 ،؛ یادوینییدر 2و

داد مکیییزاد و همکییاران ( )2111در بررسییی اثییر کودهییای

همکاران )2114 ،گرارش شد اس ،که مصرف کود شیتیروژن

زیستی و شیمیایی بر عملکرد گیا شوید بیان کردشید بیشیترین

اثر معنیداری بر وزن خشک گیا در پابرگ توتون دارد (ثیابتی

عملکرد بیولوژیک از تیمیار کیود شییمیایی اور حاصیل شید،

و همکاران )2112 ،بیا افیرایش سیطوح کیود شیتیروژن تیا 03

هرچند بین این تیمار و کاربرد کود زیستی به همرا 01درصید

کیلوگرم شیتروژن خیالص در هکتیار ،وزن تیر و خشیک بیرگ

کود شیمیایی اختمف معنیداری مشاهد ششید و تیمیار شیاهد

توتون افرایش یاف( ،قلیزاد و همکاران)2112 ،

کمترین عملکرد بیولوژیک را داش،

عملکرد بیولوژیک

شاخص برداشت

همان گوشه که در جدول ( )1دید میشود ،کودهای آلی و شییمیایی

با توجه به شتیجۀ تجریۀ واریاشس ممحظیه شید کیه تیمارهیای

اثر معنیداری بر عملکرد بیولوژیک توتون داشتند تیمیار کیود

کیودی روی شیاخص برداشیی ،بیرگ توتییون اثیر معنیییداری

شیمیایی از این شظر ،دارای بیشترین اثر بود و کمترین عملکیرد

داشتند (جدول  ،)1بیهطوریکیه بیشیترین شیاخص برداشی،

بیولوژیک شیر از تیمار شیاهد حاصیل شید (شیکل  )0پیس از

مربو به گیاهان تیمار ورمیکمپوس01( ،درصد) بود که البتیه

تیمیار کییود شیییمیایی ،بیشییترین عملکیرد بیولوژیییک را تیمییار

تفاوت معنیداری با تیمار کمپوسی ،شداشی ،کمتیرین مقیدار

کمپوس ،داش ،که تفیاوت معنییداری بیا تیمارهیای تلفیقیی

شییاخص برداشیی ،مربییو بییه گیاهییان تیمییار کییود شیییمیایی

کمپوس ،،ورمیکمپوس ،و تلفیقیی ورمیکمپوسی ،شداشی،

(09درصد) بود کیه تفیاوت معنییداری بیا تیمارهیای تلفیقیی

بیشتر بودن عملکرد بیولوژیک در تیمار کود شییمیایی بیهدلییل

کمپوس ،و تلفیقی ورمیکمپوس ،شداش( ،شکل  )0لخدر 9و

ضمن دس،یابی به عملکرد مطلیو

ایی گیاهان ،باعی

همکاران ( )2111بیان کردشد که بهتیرین جی
1. Yadav
2. Yadvinder

فسیفر در pH
3. Lakhdar
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بین  0/0تا  9اس ،،از طرف دیهر ورمیکمپوس ،و کمپوسی،
کاهش  pHخاک میشود؛ بنابراین شاید بتوان گفی ،کیه

باع

تیمار ورمیکمپوس ،و کمپوس ،از طریق کاهش  pHتواشستند
باع

بیشتر فسفر و عناصیر میکیرو شیوشد و درشتیجیه،

ج

گردشد بررسیهای صورتگرفته ششان داد اسی ،کیه اثرهیای
کودهای آلی بهدلیل تغییر وضعی ،فیریکی ،شیمیایی و

مطلو

خصوصیات میکروبی و بیولوژیکی محییو کشی ،و همچنیین
تنظی pH ،و افیرایش معنییدار ظرفیی ،شههیداری رطوبی ،و
عناصر

ایی در محیو کشی ،اسی( ،احمیدیان و همکیاران،

 )2111میرزاییییی و همکیییاران ( )2113در بررسیییی کیییاربرد
کودهای آلی بر تولید محصیول و میادۀ خشیک گوجیهفرشهیی
اعمم کردشد بیشترین عملکرد اقتصادی و شاخص برداشی ،در
تیمارهای ورمیکمپوس ،و کود شیمیایی بهدس ،آمد

شتایج این پژوهش ششان داد که کاربرد کودهای آلی و شییمیایی
در افرایش طول و عرض برگ ،وزن تر پیابرگ و وزن خشیک
پابرگ توتون بارلی اثرات مثب ،دارشد مصیرف کودهیای آلیی
بهخصوص کمپوس ،و ورمیکمپوس ،موجیب افیرایش میادۀ
آلی خاک و بهبود خصوصیات فیریکی ،شیمیایی و بیولیوژیکی
خاک شید و افیرایش عملکیرد را در مقایسیه بیا تیمیار عیدم
مصرف کود به دشبال داشته اس ،هرچند در تیمار کاربرد کیود
شیمیایی ،زیس ،تود بیشتری حاصل شید ،تولیید ایین مییران
زیس ،تود با تکیه بر مصرف کودهای شیمیایی بهدلیل اثیرات
تخریبی این شوع کود بر ویژگیهای فیریکو شییمیایی خیاک در
درازمدت پایدار شخواهد بود درشهای ،،میتوان شتیجیه گرفی،
مصرف کودهای آلی بهویژ به شکل کمپوسی ،،ضیمن تولیید
عملکرد باال و برابر با کود شیمیایی ،میتواشند سمم ،و کیفی،
خاک را شیر بهبود بخشند

جدول ( :)5نتایج تجزیۀ واریانس صفات اندازهگیریشدۀ توتون تحت تأثیر تیمارهای مختلف کودی 
میانگین مربعات
منبع تغییرات

درجۀ آزادی

بلوک

2

15/9

تیمار

0

129/9

14/3

خطا

11

2/4

1/22

10919

4/2

2/3

3/0

ضریب تغییرات ()%

طول برگ

عرض برگ

وزن تر پابرگ

وزن خشک پابرگ

عملکرد بیولوژیک

1/13ns

154434

2393/4

1291110ns

910199

0941/9

0141919

490/2
11/1

شاخص برداشت
0/3ns
12/5

911015

9/0

12/0

9/4

 nsعدم معنیداری * ،معنیداری در سطح احتمال پنجدرصد ( )P≤ 2/21و ** معنیداری در سطح احتمال یکدرصد ()P≤ 2/25
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افرایش رشد و بهطور کلی باعی

افیرایش شیاخص برداشی،

نتیجهگیری

اثر کاربرد کودهای آلی و شیمیایی بر برخی ویژگیهای زراعی...

(حروف غیرمشابه نشاندهندۀ اختالف معنیدار در سطح احتمال یکدرصد براساس آزمون  LSDاست).

شکل ( :)2تأثیر تیمارهای کودی بر عرض برگ بوتههای توتون
(حروف غیرمشابه نشاندهندۀ اختالف معنیدار در سطح احتمال یکدرصد براساس آزمون  LSDاست).

شکل ( :)9تأثیر انواع کود بر وزن تر پابرگ توتون
(حروف غیرمشابه نشاندهندۀ اختالف معنیدار در سطح احتمال پنجدرصد براساس آزمون  LSDاست).
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(حروف غیرمشابه نشاندهندۀ اختالف معنیدار در سطح احتمال پنجدرصد براساس آزمون  LSDاست).

شکل ( :)1تأثیر انواع کود بر عملکرد بیولوژیک توتون
(حروف غیرمشابه نشاندهندۀ اختالف معنیدار در سطح احتمال یکدرصد براساس آزمون  LSDاست).

Downloaded from deej.kashanu.ac.ir at 2:00 +0430 on Friday June 22nd 2018

شکل ( :)1تأثیر انواع کود بر وزن خشک پابرگ بوتههای توتون

Downloaded from deej.kashanu.ac.ir at 2:00 +0430 on Friday June 22nd 2018

595

...اثر کاربرد کودهای آلی و شیمیایی بر برخی ویژگیهای زراعی

 تأثیر انواع کود بر شاخص برداشت برگ توتون:)1( شکل
). استLSD (حروف غیرمشابه نشاندهندۀ اختالف معنیدار در سطح احتمال پنجدرصد براساس آزمون
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Abstract
In order to study the effect of organic and chemical fertilizers on some agronomical properties
of burley tobacco, an experiment was carrid out in a randomized complete block design with
six fertilizer treatment and three replications at the research field of Shahrekord University in
2013. Fertilizer treatments were including of: control, chemical fertilizer equal 100 percent of
tobacco needs, compost, vermicompost, compost equal 50 percent + chemical fertilizer equal
50 percent and vermicompost equal 50 percent + chemical fertilizer equal 50 percent. The
results showed that the fertilizer treatments were increasd width of leaf and length of leaf,
priming fresh weight and priming dry weight and biological yield of tobacco compared to the
control treatment. Maximum leaf length, leaf width and biological yield were belonged to
chemical fertilizer treatments and after that was obtained from compost treatment. Integrated
treatments and vermicompost treatment had not significant difference on above traits. The
highest priming fresh weight yield and priming dry weight yield were obtained from compost
fertilizer but, there was no significant difference between chemical fertilizer treatments and
chemical fertilizer treatments compared to control treatment showed 85 and 97 percent
increasing respectively. Maximum harvest index of tobacco related to vermicompost fertilizer
treatment.
key words: Chemical fertilizer, Compost, Leaf of tobacco, Vermicompost.
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