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  چکیده

صـورت   شـی بـه  ، آزمایشـرایط اکولوژیـک  ) در .Solanum lycopersicum Lفرنگـی (  گوجـه منظور بررسی اثر انواع کمپوست در نظام تولید  به
کمپوست در هاي کود گاوي، کمپوست شهري، بقایاي کمپوست قارچ و ورمی با سه تکرار و تیمارهاي کامل تصادفی  بلوكپایه فاکتوریل در قالب طرح 

تن در  20وست و کمپبراي ورمی تن در هکتار ششتن در هکتار براي دیگر کودها)، متوسط ( 10کمپوست و تن در هکتار براي ورمی سهسه مقدار کم (
تن در هکتار براي دیگر کودها) و دو روش اجراي ردیفی در پشت بوته و نیز  30کمپوست و تن در هکتار براي ورمی نههکتار براي دیگر کودها) و زیاد (

عامـل عملکـرد، مـاده     سه به اجرا در آمد. 1393-94در سال زراعی پخش در سطح زمین در بخش ارگانیک مزرعه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد 
ها در سطح نوع کود مصرفی در هر سه عامل عملکرد، ماده  خشک گیاه و نیز میزان نیتروژن جذب شده کل مورد بررسی قرار گرفت. اختالف بین تیمار

ها مشاهده  اري بین تیمارد اما در مورد میزان مصرف کود و روش مصرف کود فقط در عملکرد تغییرات معنی ؛دار بود خشک و نیتروژن جذب شده معنی
تن در هکتار) و نیز تولید ماده خشک و جذب نیتروژن را نشان دادند. نتایج نشان دادند که بین  8/102(ترین عملکرد  هاي کود گاوي بیش گردید. تیمار

ها  ي را نسبت به دیگر کمپوستتر کم داري وجود ندارد، اما کمپوست شهري ماده خشک انواع کمپوست در عملکرد و مقدار جذب نیتروژن تفاوت معنی
منظـور بهبـود    شود در راستاي دستیابی به اصول کشاورزي اکولوژیک مصرف مقادیر مختلف انواع کمپوست را بهبر این اساس، پیشنهاد می ایجاد کرد.

 فرنگی مدنظر قرار داد. عملکرد گوجه
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 ،). از سـوي دیگـر  Ghorbani et al., 2008محصوالت داشته باشد (
تـوجهی بـه حفـظ    هـاي شـیمیایی و نیـز بـی     رویـه کـود  مصرف بی

 ایـج و فشـرده  رهـاي   خاك و اسـتفاده از روش اصلخیزي و باروري ح
 & Rezaee Moadabشـده اسـت (   افـت خصوصـیات خـاك   باعث 

Nabavi Kalat, 2012وددهی رایج بر تأمین تعـداد  که ک). ضمن این
که نیـاز گیـاه بـه     صورتی معدودي از عناصر پرمصرف تمرکز دارد، در

 مـاده معـدنی خـاك از نظـر علمـی شـناخته شـده اسـت         13حداقل 
)Atiyeh et al., 2000(. هاي اخیر توجه به سالمت و کیفیت  در سال

خاك و در نتیجه تولید پایدار محصوالت افزایش چشـمگیري داشـته   
  ).Ghorbani et al., 2008ست (ا
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هاي کشـاورزي رایـج مصـرف کودهـاي آلـی از رواج       در سیستم
شـود   و عمده نیاز غذایی از طریق کودهاي شیمیایی تأمین می نداشته

)Fallahi, 2009  مصرف بیش از حد و نامتعادل کودهاي شـیمیایی .(
هـاي بیولـوژیکی و خصوصـیات     فعالیـت افت باعث کاهش عملکرد، 

اسیدي شدن  و خاك، افزایش تجمع نیترات و عناصر سنگین فیزیکی
 ;Ghost & Bhat, 1998; Adediran et al., 2004گردد ( خاك می

Aseri et al., 2008  بنابراین، کشاورزي پایدار از طریق جـایگزینی .(
کودهاي شیمیایی با کودهاي آلـی، درصـدد افـزایش حاصـلخیزي و     

ش کیفیـت محصـوالت   سالمت خاك، حفظ محـیط زیسـت و افـزای   
). مواد آلی خاك حاوي منابع سرشار Allievi et al., 1993باشد ( می

که  باشند ها می ذاتی نیتروژن، فسفر و پتاسیم به فرم آلی و ریز مغزي
تـر   هاي آلی معموالً بسیار کمفراهمی و تحرك این عناصر در ترکیب

 خـاك،  رد آلی ماده مطلوب مقدار ). حفظAstaraei, 2006باشد (می

 & Ahmad Abadiاست ( پایدار کشاورزي اصول تریناساسی از یکی

Ghajar Sepanlou, 2012 .(  
در  که نشان دادند )Sillanpaa et al., 1982سیالنپا و همکاران (

هـا بـه    درصد خاك 30طور متوسط حدود  کشور جهان به 30بیش از 
ف کودهاي باشند. با مصر کمبود یک یا چند عنصر ریزمغذي مبتال می

هـاي  آلی، میزان مواد آلی خاك افزایش یافته و موجب بهبود فعالیـت 
میکروبی خاك و فراهم کردن عناصر ماکرو و میکرو مورد نیاز گیـاه  

  ).Hosseinpour & Ghajar Sepanlou, 2012شود ( می
ها در یند تجزیه مواد آلی توسط میکروارگانیسمآکمپوست طی فر

 Rezaee Moadab & Nabaviند (شـو حضور اکسیژن سـاخته مـی  

Kalat, 2012 .(منظور حفظ و افزایش ثبات  در خاك به آن کاربرد که
کـه اخیـراً    حـالی  ها، حاصلخیزي و باروري است. درو پایداري خاکدانه

تر نیاز به اصالح و بهبود کیفیت خاك و تأمین نیاز غذایی  آگاهی بیش
هـاي  یرنـده جنبـه  طور پایـدار محسـوس بـوده کـه در برگ     گیاهان به

هـاي  ). در بسیاري از نظامAstaraei, 2006محیطی نیز باشد ( زیست
هـا   هـاي آن  ها و کودهاي آلی و عصـاره  کشاورزي پایدار از کمپوست

جهت بهبود شرایط و حاصلخیزي خـاك و نیـز پیشـگیري و کنتـرل     
-می کمپوست و آلی شود. کودهايامراض و آفات گیاهی استفاده می

هـاي گیـاهی   ایجاد مقاومت در گیاهان در برابر بیماري موجب توانند
 و آلـی  کودهاي مصرف ). تأثیرMontemurro et al., 2005( شوند

بر کنترل امراض ممکن است ناشی از اثرات ضد میکروبی  هاکمپوست
ها براي ایجاد مقاومـت گیـاه در    کنندگی آنها و یا اثرات تحریک آن

). تحقیقـات  Ghorbani et al., 2008زا باشـد ( برابر عوامل بیمـاري 
کـه مـواد    ) نشان دادDavis & Wilson, 2004دیویس و ویلسون (

 آلی تهویه خاك ، نفوذ آب، ظرفیت نگهـداري مـواد غـذایی و آب در   
هاي آلی مانند پیت، کنندهدهند. بسیاري از اصالحخاك را افزایش می

را دارا بوده و دامی و غیره عناصر غذایی گیاهان  هاي آلی وکمپوست
  ). Eskandari & Astaraei, 2008کنند ( عنوان کود آلی عمل می به

عنوان یک کود آلی مقرون به صرفه  هاي شهري بهکمپوست زباله
تواند جـایگزینی مناسـب در کشـاورزي    با توان مناسب و با ارزش می

 Ahamdpoor et al., 2011; Khoshgoftarmanesh( پایدار باشـد 

& Kalbasi, 2002(هـاي زیـادي در مـورد تـأثیر مصـرف      . گزارش
 کمپوست زباله شهري بر افزایش میزان عناصر میکرو خاك وجود دارد

)Hosseinpour & Ghajar Sepanlou, 2012 .(  کارگیري کمپوست
ي بـراي بهبـود   کـار توانـد راه عنوان یک کود آلی می زباله شهري به

باشـد  خشـک  ویـژه در منـاطق خشـک و نیمـه     خاك بـه  خصوصیات
)Ahmad Abadi & Ghajar Sepanlou, 2012 .( کشــاورز
)Keshavarz, 2013  کمپوسـت  مصـرف  افـزایش ) گزارش کرد کـه 

شاهد (بـدون   به داري نسبت طور معنی به را خاك pH شهري پسماند
 . را افزایش دادو هدایت الکتریکی  کاهش کمپوست) مصرف

ـ   ورمی عنـوان   ی، بـه کمپوست با دارا بودن تنـوع زیسـتی میکروب
و فـرج زیـاد،    خلل از که شود کار گرفته می کننده مهم خاك به اصالح

 باالیی کشی مناسب و ظرفیت نگهداري آبظرفیت باالي تهویه، زه

پرمصرف عناصر غذایی  ). وجودAtiyeh et al., 2000است ( برخوردار
در مقایسه با سایر کودهاي آلـی از دیگـر مزایـاي کـود      مصرفو کم
-). ورمـی Beyk Khurmizi et al., 2010باشـد ( مپوست میکورمی

کند دلیل اثرات مواد هومیکی رشد گیاهان را تحریک می کمپوست به
)Atiyeh et al., 2000کمپوست در تأمین عناصـر کـم   ). سهم ورمی

 & Alikhaniباشد (مصرف گیاهان بیش از دیگر انواع کمپوست می

Savabeghi, 2007 .(  
) در ایران از جایگاه .Solanum lycopersicum Lفرنگی ( گوجه

که  )Mortezaee Nejad & Rezaee, 2009اي برخوردار است (ویژه
ـ قن، دــ مفیي سیدها، اتنرواـک، هامینیتااع ووـناتن ـشداعلت  به و د ـ
ــما ــمعح الـ ــدنی نقـ ــش مهمـ کند یفا مین انسااسالمت را در ی ـ
)Alizadeh-Uskoee et al., 2006ها در همه خاك تقریباً ). این گیاه

هاي تولید  تر سیستم ). بیشMobli & Pirasteh, 1995کند (رشد می
فرنگـی از هـر دو نـوع کودهـاي آلـی و روش سـنتی اسـتفاده         گوجه
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بـر   نوع مدیریت کـودي ها حاکی از این است که  اما گزارش ،کنند می
 ;Ghorbani et al., 2008گـذارد (  فرنگـی تـأثیر مـی    کیفیت گوجـه 

Ghorbani et al., 2009 .(  
مدیریت حاصـلخیزي  در این مطالعه سعی بر آن است تا اثر انواع 

ر مبناي مصرف انواع کود کمپوست و مقادیر مختلف کودي و ب خاك
و مقـدار   رشد و عملکـرد میـوه  ر هاي مصرف این کودها بانواع روش

   .شودبررسی  فرنگی گوجهنیتروژن جذب شده میوه 
  
  

  ها  مواد و روش
هـاي   بلـوك پایـه  صورت فاکتوریل در قالب طرح  این آزمایش به

در بخش ارگانیک مزرعه تحقیقاتی  کامل تصادفی در سه تکرار انجام
 15درجـه و   36عـرض جغرافیـایی    واقع دردانشگاه فردوسی مشهد، 

دقیقه شرقی ایران در  28درجه و  59دقیقه شمالی و طول جغرافیایی 
و فیزیکی  شیمیایی  خصوصیاتتیجه گرفت. ن 1393-94سال زراعی 

آورده شـده   1در جدول متر) سانتی 0-30(عمق خاك محل آزمایش 
   است. 

  
 خاك شیمیایی و فیزیکی خصوصیات -1 جدول

Table 1- Physical and chemical characteristics of the soil  
 قابلپتاسیم 

  دسترس
Kavailable 

(mg.kg-1)  

 قابلفسفر 
 دسترس
Pavailable 

(mg.kg-1)  

نسبت 
 کربن/نیتروژن
C:N ratio 

  نیتروژن کل 
Total N 

(%) 

 کربن آلی 
Organic carbon 

(%) 

هدایت 
 الکتریکی

EC (dS.m-1) 

 اسیدیته
pH 

 بافت 
Texture 

 لوم سیلتی  7.8  2.4  1.36  0.16  8.18  297.8  747.8
Siltyloam 

 
کـود گـاوي،   فاکتورهاي آزمایش شامل نـوع کمپوسـت و کـود (   

کمپوسـت)، روش  و ورمـی  مپوست شهري، بقایاي کمپوسـت قـارچ  ک
صـورت ردیـف در پشـت     اجراي کمپوست (پخش در سطح زمین و به

تن در هکتـار   سهکم ( کمپوستکم، متوسط و زیاد  سه مقدارگیاه) و 
تن در هکتار بـراي   10و از منبع کمپوست قارچ کمپوست براي ورمی

 20کمپوسـت و  براي ورمی تن در هکتار ششدیگر کودها)، متوسط (
-تن در هکتار براي ورمی نهتن در هکتار براي دیگر کودها) و زیاد (

قبـل از اعمـال     بـود.  )تن در هکتار براي دیگر کودها 30کمپوست و 
لحاظ شیمیایی  تیمارهاي کودي و کمپوست، کود دامی و کمپوست به

 2جـدول  نتـایج آنـالیز آن در    و فیزیکی مورد بررسی قرار گرفت که 
 رقم بذر مورد مطالعه، فالت بود که پـس از انتقـال   آورده شده است. 

انجام گرفـت. سـه تـا     خرداد ماه  12به زمین اصلی در تاریخ  نشاءها
هاي مورد  سازي زمین کودکاري و پس از آمادهءچهار هفته قبل از نشا

صـورت   روش بـراي هـر کـرت بـه     ها اضافه شد و طبق  نظر به کرت
 يیـا بقاا خاك مخلوط گردید. مقـدار اسـتفاده شـده بـراي     بجداگانه 

 20، 10و کود دامی عبارت اسـت از   کمپوست قارچ، کمپوست شهري 
تن در هکتار بود  9 و 6، 3کمپوست تن در هکتار و براي ورمی 30و 

بستر کاشت با روتیواتور با خـاك مخلـوط گردیـد     سازي که جهت به

)Ghorbani et al., 2008; Ahmad Abadi & Ghajar 
Sepanlou, 2012; Hosseinpour & Ghajar Sepanlou, 2012; 

Arancon et al., 2003صورت  ). عملیات کاشت، داشت و برداشت به
هـاي هـرز در طـول     دستی و در طول فصل رشد انجام گرفت. علـف 

ایی کنترل شد. زمین یدستی و بدون استفاده از سموم شیم فصل رشد 
کرت  اي آبیاري شد. هر روش جویچه بهي یک بار امورد آزمایش هفته

فرنگی بود. فاصله  شامل دو جویچه و هر جویچه حامل دو ردیف گوجه
متـر و   چهـار هـر ردیـف    متر و طول سانتی 150ها از یکدیگر  جویچه

متر در نظر گرفتـه   سانتی 50فرنگی روي ردیف  فاصله هر بوته گوجه
یـانی هـر کـرت صـورت پـذیرفت.      ردیف م ها از دو  برداريشد. نمونه

ها در سه مرحله (چین) برداشت شدند که اولین برداشـت   فرنگی گوجه
شهریور بـود. پـس از هـر مرحلـه برداشـت، میـزان        12  آن در تاریخ 

گیـري و در  محصول بر اساس وزن میوه در هر کرت در مزرعه اندازه
. پس میزان کل محصول بر اساس تن در هکتار محاسبه گردید پایان 

-انـدازه  بوته از دو ردیف میانی هر کرت جهت  پنجاز آخرین برداشت 
بررسـی   )،  N uptake گیري وزن خشک گیاه و مقدار جذب نیتروژن (

   گردید.
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 کودهاي آلی شیمیایی خصوصیات -2 جدول
Table 2- Chemical characteristics of organic fertilizers  

 
 نیتروژن

N 
 فسفر

P 
 پتاسیم

K 

 وير
Zn 
 

 مس
Cu 

 آهن
Fe 

 منگنز
Mn 

 هدایت الکتریکی
EC (dS.m-1) 

  اسیدیته
pH 

(g.kg-1)  (mg.kg-1) 
 کود گاوي

Cow manure 
14 3 11 91.7 27.5 8778 350.2 4.48 8.19 

  کمپوست شهري
Household compost 

20 4 8 836 165.4 3771 316 5.57 7.96 

  کمپوست قارچ
Spent mushroom compost 

51 3 7 226 24.3 2671 301.1 6.14 7.92 

 کمپوستورمی
Vermicompost 

21 5 6 568 170.6 5255 210.2 2.94 7.85 

 
هاي مورد نیـاز، بـا کمـک نـرم     آوري دادهپس از جمع ،در نهایت

صـورت   تجزیـه و تحلیـل   Minitab و Microsoft Excelافزارهاي 
دار  الف معنـی از آزمـون حـداقل اخـت   گرفت. براي مقایسـه میـانگین   

)LSD .استفاده شد ( 
  

 نتایج و بحث

) نشان داد که نه تنها اثر هر سـه  3(جدول  واریانس تجزیهنتایج 
فاکتور از قبیل نـوع کـود آلـی یـا کمپوسـت، مقـدار آن و یـا روش        

دار بوده بلکه اثر متقابل هر سه فاکتور  تنهایی معنی گیري آن به کار به
داري،  شد. با توجه به این معنی) ≥p 01/0(دار  معنی روي عملکردنیز 

که انتظـار   طور هاي آلی همان دهد که در میان کود نشان می 4جدول 
ترین میزان عملکرد را نشـان داد و تفـاوت    رفت، کود گاوي بیش می

، تیمـار  5دار نبود. با توجه به جدول  هاي مختلف معنی میان کمپوست
ش اجراي پخش در سطح در مقدار متوسط و رو بقایاي کمپوست قارچ

در که  تن در هکتار) را داشت 4/119ترین میزان محصول ( زمین بیش
کمپوست و روش اجراي ردیفی در پشت بوتـه  مقدار مشابه مقایسه با 

ـ   داري را نشان داد. تن در هکتار) تفاوت معنی 6/77( دسـت   هنتـایج ب
آمده در این آزمایش نشان داد که کود دامی و کمپوسـت شـهري در   
مقدار متوسط با روش اجراي پخش در سطح زمـین و نیـز کمپوسـت    
شهري در مقدار متوسط ولی با روش ردیفی در پشـت بوتـه عملکـرد    

ترین میزان محصول را داشت  بهتري نشان دادند و با تیماري که بیش
  ). 4داري نداشتند (جدول  تفاوت معنی

ـ  ا کمپوست شهري در مقدار کم در روش اجراي پخش در زمین ب
ولی در  ،داري نداشت ترین تولید را داشت تفاوت معنی تیماري که بیش

  دار شـد. بـه   همان مقدار ولی با روش اجراي ردیفی این تفاوت معنـی 
هـاي  کمپوست زباله شـهري در کنـار ردیـف    پخشرسد که نظر می

فرنگی از طریق در اختیار قرار دادن بهتر عناصـر غـذایی    کاشت گوجه
ر میزان محصول در مقایسه با پخش غیریکنواخت ت موجب بهبود بیش

 ,Ariyabod et al., 2007; Astaraei( آن در سطح زمین شده است

2006.( 
هاي داراي کود دامی در مقدار  نتایج آزمایش نشان داد که تیمار 

فرنگی بـا یکـدیگر    هاي اجراي مختلف در عملکرد گوجه زیاد و روش
ترین عملکرد را داشـت   ري که بیشداري ندارند و با تیما تفاوت معنی
هاي داراي کمپوسـت   داري نداشتند. این روند براي تیمار تفاوت معنی

ها فقـط در مقـدار    شهري نیز تکرار شد، با این تفاوت که در این تیمار
متوسط با هر دو روش اجرا و مقدار کـم بـا روش اجـراي پخـش بـا      

دار وجود نداشت و  ترین عملکرد را داشت تفاوت معنی تیماري که بیش
) نیـز  Keshavarz, 2013دار بود. کشاورز ( در بقیه موارد تفاوت معنی

کیلوگرم مصرف کمپوست  30تا  15داري را بین مقادیر  تغییرات معنی
 30شهري مشاهده نکـرد، ولـی میـزان محصـول در مقـادیر بـاالي       

  داري داشته است. کیلوگرم مصرف کمپوست شهري افزایش معنی
در مقدار متوسط با روش اجراي پخـش در   پوست قارچبقایاي کم

ترتیـب   سطح زمین و مقدار کم و روش اجراي ردیفی در کنار بوته (به
ترین عملکرد را از خـود نشـان داد.    تن در هکتار) بیش 112و  5/119

هاي اجرا داراي عملکرد باالیی نبودند.  هر چند در بقیه مقادیر و روش
کمپوست نشان هاي داراي ورمی در تیمار فرنگی مقایسه عملکرد گوجه

داري را در میـزان   داد که روش اجرا و مقادیر مختلـف تفـاوت معنـی   
جز در مقدار کم که بین روش  گذاري این کمپوست بر عملکرد به تأثیر

تن  2/112و  1/85 با ترتیب اجراي ردیفی و پخش در سطح زمین (به



  1013    ... فرنگی بر عملکرد و جذب نیتروژن در تولید گوجه کمپوستدیر مدیریت کودي بر مبناي مقااثر ارزیابی 

 ود داشـت، ایجـاد نکـرد   ) وجP≤ 0.05داري ( در هکتار) اختالف معنی
 Saiednejad & Rezvaniمقـدم (  نـژاد و رضـوانی   ). سعید5(جدول 

Moghaddam, 2010 در آزمایشی بر روي زیره سبز ()Cuminum 

cyminum L. ( تـن در   10کمپوسـت در مقـدار   ورمیکه نشان دادند
هکتار باعث بهبود عملکرد دانه در مقایسه با شاهد شـد. ایـن بهبـود    

  رتفاع بوده و در عملکرد بیولوژیک نیز مشاهده شده است.کیفیت در ا
جدول تجزیه واریانس نشان داد، عامل کود آلی و نیز روش اجرا 

داري در عامل مقـدار   اما این معنی ،داري را نشان دادند تغییرات معنی

چنین این آزمایش نشان داد اثر متقابـل هـر    کود آلی صادق نبود. هم
). 3کـرد (جـدول    جادیها ا داري را بین تیمار یسه عامل، تغییرات معن

کـود دامــی در مقــدار زیــاد و روش اجـراي پخــش در ســطح زمــین   
تن در هکتار) نشان داد که ایـن   13/3ترین میزان ماده خشک ( بیش

مقدار براي همان کود، در مقدار متوسـط بـا هـر دو روش پخـش در     
تن در هکتار  6/2و  5/2ترتیب  سطح زمین و ردیفی در پشت بوته به

ترین تولید ماده خشـک را داشـت تفـاوت     بود که با تیماري که بیش
  داري نداشت. معنی

  
عملکرد، ماده خشک گیاه و نیتروژن جذب شده بر  اثر نوع، مقدار و روش مصرف مدیریت کمپوستتجزیه واریانس (میانگین مربعات)  - 3جدول 

 فرنگیگوجه
Table 2- Analysis of variance (mean squares) for the effect of type, amount and application method of compost management 

on yield, dry matter and uptake N of tomato 
 منابع تغییر

S.O.V. 
 درجه آزادي

df 
 عملکرد
Yield 

 ماده خشک
Dry matter 

 نیتروژن جذب شده
Uptaked N 

 تکرار
Replication 

2 454.7 NS 273.8NS 1087.3NS 

 (A) کمپوست مدیریت
Compost management (A) 

3 715.7 ** 2016.4 ** 5686.7** 

 (B)مقدار کود 
Fertilizer amount (B) 

2 564.6* 438.5NS 981.2 NS 

 (C)روش مصرف 
Application method (C) 

1 1376.7 ** 1515* 1611.8NS 

A×B 6 753.97** 603.6NS 2217.1 * 
A×C 3 69.5NS 524.7NS 1098.1 NS 
B×C 2 687.5* 251.2NS 215.6 NS 

A×B×C 6 1040.4** 1003.6** 3007.1 ** 
 خطا

Error 
46 152.3 278.7 842.2 

 ضریب تغییرات
CV (%) 

19.96 33.75 37.82 

Ns* ، ** درصدو یک  پنج احتمال سطح در دارمعنی و دارغیرمعنی ترتیب به :و. 
Ns, * and **: Non significant and significant at p≤0.05 and p≤0.01, respectively. 

 
  فرنگی  گوجه  و نیتروژن جذب شده ماده خشک گیاه ،عملکرد نهاییبر  مدیریت کمپوست مقایسه میانگین اثر - 4 جدول

Table 4- Mean comparisons for the effect of different fertilizer types on yield, dry matter and uptake N of tomato  
  نیتروژن جذب شده

Uptake N (kg.ha-1) 
  ماده خشک

Dry matter (t.ha-1) 
  عملکرد نهایی

Final yield (t.ha-1) 
  ها تیمار

Treatments 

123.2 a 2.44 a 102.82 a* کود گاوي  
Cow manure 

82.4b 1.72c 93.64 b کمپوست شهري  
Household compost 

93.89 b 1.77 bc 89.58 b کمپوست قارچ  
Spent mushroom compost 

90.68 b 2.11 ab 89.08 b کمپوستورمی  
Vermicompost 

  .هستند درصد پنج احتمال سطح در داريمعنی اختالف داراي  LSDآزمون اساس بر ستون، هر در مشترك حروف بدون هايمیانگین *
.are significantly different based on LSD at 5% probability level * Means without different letters in each column 
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  فرنگی گوجه   ماده خشک گیاه و نیتروژن جذب شده ،عملکردهاي مختلف بر  و روش  انواع کود با مقدار مقایسه میانگین اثر متقابل - 5جدول 
Table 5- Mean comparisons for the interaction of type, amount and application method of organic fertilizer on yield, dry 

matter and uptake N of tomato 
  مقدار نیتروژن

N content (kg.ha-1) 

  ماده خشک گیاه
Plant dry matter 

(t.ha-1) 

  عملکرد
Total yield (t.ha-1) 

  مقادیر کود
Fertilizer 

level 

 روش مصرف
Application 

method 

لفکودهاي مخت  
Different fertilizers 

117.6 bcd 2.23 b-g 98.95 b-e کم  
Low 

یف
 رد

R
ow

 
  کود گاوي

Cow manure 

125.8 abc 2.64 abc 92.5 c-g متوسط  
Medium 

134.7 ab 1.93 c-h 109.13 abc زیاد  
High 

74.2 d-g 2.18 c-g 98.64 b-f کم  
Low 

شده
ش 

 پخ
D

is
tri

bu
te

d 

121.3 a-d 2.51 a-d 115.08 ab متوسط  
Medium 

165.7 a 3.13 a 102.62 a-e زیاد  
High 

59.5 fg 1.19 h 78.48f-i کم  
Low 

یف
 رد

R
ow

 

  کمپوست شهري
Household compost 

60fg 1.47 fgh 107.04 a-d متوسط  
Medium 

95.4 b-g 1.88 c-h 87.26d-h زیاد  
High 

78d-g 1.7 d-h 100.38 a-e کم  
Low 

شده
ش 

 پخ
D

is
tri

bu
te

d 

95.5 b-g 1.72 d-h 113.56 ab متوسط  
Medium 

106.1b-f 2.34 a-f 75.12ghi زیاد  
High 

108.9 b-e 1.75 d-h 112.05 abc کم  
Low 

یف
 رد

R
ow

 

  کمپوست قارچ
Spent mushroom 

compost 

57.75 g 1.44 gh 77.69 ghi متوسط  
Medium 

78.6 c-g 1.2 h 61.44 i زیاد  
High 

93.8 b-g 1.95 c-h 76.2 ghi کم  
Low 

شده
ش 

 پخ
D

is
tri

bu
te

d 

128.2 ab 2.35 a-e 119.46 a متوسط  
Medium 

96.1 b-g 1.92 c-h 92.25 c-g زیاد  
High 

78.5 c-g 1.88 c-h 85.13e-h کم  
Low 

یف
 رد

R
ow

 

  کمپوستورمی
Vermicompost 

101.6 b-g 2.2 c-g 71.95 hi متوسط  
Medium 

95.4b-g 2.53 a-d 92.07 c-h زیاد  
High 

136.5 ab 3.08 ab 112.23 abc کم  
Low 

شده
ش 

 پخ
D

is
tri

bu
te

d 

64.7efg 1.45 gh 85.38 e-h متوسط  
Medium 

67.4 efg 1.51 e-h 87.7 d-h زیاد  
High 

  .هستند درصد پنج احتمال سطح در داريمعنی اختالف داراي  LSDآزمون اساس بر ستون، هر در مشترك حروف بدون هايمیانگین *
.* Means without different letters in each column are significantly different based on LSD at 5% probability level 

  



  1015    ... فرنگی بر عملکرد و جذب نیتروژن در تولید گوجه کمپوستدیر مدیریت کودي بر مبناي مقااثر ارزیابی 

  
در مقـدار   رفت بقایـاي کمپوسـت قـارچ    طور که انتظار می همان

تن در  2.35ید متوسط و روش اجراي پخش در سطح زمین نیز با تول
ترین تولید  داري را با تیمار داراي بیش هکتار ماده خشک تفاوت معنی
توان مشاهده کرد که  می 5هاي جدول  نداشت. با توجه به مقایسه داده

روند این  میزان تولید ماده خشک بر عملکرد نهایی تأثیر دارد اما لزوماً
طـور کـه    نافزایش عملکرد شبیه به تولید ماده خشـک نیسـت. همـا   

سـت  اترین تولید ماده خشک را داشـته   مشاهده شد، کود گاوي بیش
و کمپوسـت شـهري در عملکـرد نهـایی      ولی بقایاي کمپوست قـارچ 

). آریابــد و همکــاران 5تـري را تولیــد کردنــد (جـدول    مقـادیر بــیش 
)Ariyabod et al., 2007اند که فراهمی عناصر لزوماً) گزارش کرده 

نخواهد شد و فعالیت میکروبی بر افزایش جذب  باعث افزایش عملکرد
چنین منبـع مهمـی از انـرژي بـراي      این مواد تأثیر دارند. مواد آلی هم

 ,Davis & Wilsonباشـند (  هاي خاکی می ها و کرم ها،قارچ باکتري

2004.( 
شده نشان داد کـه   نتایج جدول تجزیه واریانس در نیتروژن جذب

 ) وجـود دارد P≤0.05داري ( نـی هـاي مختلـف اخـتالف مع    بین تیمار
). بر اساس جدول تجزیه واریانس اثر عامل کمپوست و نیـز  3(جدول 

اثر متقابل هر سه فاکتور کمپوست، مقدار مصـرف و نیـز روش اجـرا    
چنین اثـر   ). همP≤0.01ها نشان داد ( داري را بین تیمار اختالف معنی

یتروژن اثـر  متقابل کمپوست و مقدار مصرف آن نیز در میزان جذب ن
 ) داشت. P≤0.05داري ( معنی

تـرین   هـاي داراي کـود دامـی داري بـیش     بر همین اساس تیمار
ولی دیگـر   ،کیلوگرم در هکتار) بودند 2/123میانگین جذب نیتروژن (

). ایـن  4داري با یکـدیگر نداشـتند (جـدول     ها اختالف معنی کمپوست
جذب در کود دامی  نتایج با توجه به باالتر بودن میزان نیتروژن قابل

دور از انتظار نبود. نتایج نشان داد که اثر متقابل کود دامی در مقادیر 
ترتیـب   ترین میزان میانگین جذب نیتـروژن ( بـه   متوسط و زیاد بیش

دهـد   نشان می 1کیلوگرم در هکتار) را دارند. شکل  1/150و  5/123
ین تـر  کـم هاي داراي کمپوست شهري در مقادیر کـم داراي   که تیمار

باشند کـه ایـن    کیلوگرم در هکتار) می 7/68میانگین جذب نیتروژن (
هـاي بـا مقـادیر متوسـط از همـین       داري با تیمـار  رقم اختالف معنی

کمپوست ندارد. با توجه به کمپوست و نیز مقادیر متوسط و زیاد ورمی
هـاي داراي کمپوسـت شـهري و نتـایج      نتایج جذب نیترون در تیمار

توان نتیجـه گرفـت کـه عـواملی چـون       ز عملکرد، میدست آمده ا هب

توانـد در   افزایش ماده آلی خاك و یا بهبود خواص فیزیکی خاك مـی 
  بهبود عملکرد گیاه تأثیر بسزایی داشته باشد.

) در آزمایشی نشان Allahdadi at al., 2011دادي و همکاران ( 
نیـز   دادند که کاربرد کمپوست شهري باعث افزایش ماده آلی خاك و

بهبود شرایط فیزیکی خاك نسبت به شـاهد شـده اسـت. ایـن تغییـر      
مدت منجر به افزایش ماده غذایی خاك و نیـز   تواند در بلند شرایط می

داده شده نشان  1شکل  گونه که در همانهاي زنده آن گردد.  ارگانیزم
مقادیر باالي کود آلی تأثیري در افزایش جذب نیتروژن از خاك  است

  ندارد.
اساس جدول تجزیه واریانس، مشاهده شد که اثر متقابـل هـر    بر

داري را در جـذب نیتـروژن ایجـاد کـرد      سه عامل نیز اختالف معنـی 
). بر این اساس تیمار داراي کود گاوي در مقدار زیاد و روش 3(جدول 

 7/165ترین میزان جذب نیتروژن ( اجراي پخش در سطح زمین بیش
ه این میزان با مقدار متوسط همان کود کیلوگرم در هکتار) را نشان ک

بـا روش   بقایـاي کمپوسـت قـارچ   با هر دو روش اجرا، مقدار متوسط 
داري نداشـت. کمپوسـت    اجراي پخش در سطح زمین تفـاوت معنـی  

تـرین   شهري در مقدار متوسط در روش اجراي ردیفی در کنار بوته کم
داد. این در کیلوگرم بر هکتار) را نشان  75/57میزان جذب نیتروژن (

حالی است که در همین کمپوست و با همین مقـدار در روش اجـراي   
پخش در سطح زمین میـزان نیتـروژن جـذب شـده بـا تیمـاري کـه        

  ).5داري نبود (جدول  ترین مقدار را داشت داراي تفاوت معنی بیش
  

  گیرينتیجه
هـا، روش  در استفاده از کمپوست که نتایج این آزمایش نشان داد

 نتـایج هـا دارد.   ها نقش مهمی در استفاده بهینـه از آن  یري آنکارگ به
دست آمده از میـزان جـذب نیتـروژن در کمپوسـت شـهري و نیـز        هب

دهد که  مقایسه آن با میزان عملکرد محصول در تیمار مشابه نشان می
افزایش ماده آلی خاك و نیز بهبود شرایط فیزیکی خـاك کـه تحـت    

هستند، نقش بسـزایی در بهبـود شـرایط    ها  تأثیر استفاده از کمپوست
ـ  زمین و در عملکرد نهایی در بلند دسـت آمـده از    همدت دارند. نتایج ب

دهد تفاوت زیادي بین میزان جذب  دیگر انواع کمپوست نیز نشان می
ها و عملکرد نهایی محصول در همان کمپوست  نیتروژن در کمپوست

د شرایط فیزیکی و نیز خوبی بیانگر نقش بهبو وجود دارد. این مطلب به
بهبود میزان ماده آلی خاك در عملکرد نهایی محصول است. عملکرد 
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توانـد الگـوي مناسـبی     هاي حاوي کمپوست شهري می مناسب تیمار
تـر بـراي    تر از این نوع کمپوست و نیز تمرکز بیش براي استفاده بیش

چنین این  بهبود وضعیت خاك در تولید محصوالت کشاورزي باشد. هم

هـاي   تري از نهـاده  توان با مقادیر کم آزمایش بیانگر این است که می
در تولیـد   تريهـا بـه عملکـرد بـاال     مصرفی و نیز کاربرد هدفمند آن

   .یافتمحصوالت دست 
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 هاي مختلف بر مقدار نیتروژن جذب شده  هاي مختلف در مقدار تأثیر کود - 1شکل 

  .) در سطح احتمال پنج درصد ندارندLSDداري (ن و براي هر جزء، بر اساس آزمون حداقل تفاوت معنیهاي داراي حروف مشترك در هر ستو میانگین  
Fig. 1- Effect of different fertilizers in different amounts on the amount of nitrogen absorbed  

Means with the same letter(s) in each column and each component have the least significant difference (LSD) test was not significant at the 5% level. 
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Introduction 

One of the more challenging aspects of sustainable farming is the development of an appropriate fertility 
management. Soil management in  sustainable agriculture improves the soil fertility supplying with composted 
materials. In a sustainable agriculture, compost is used to maintain and improve fertility. Compost is a soil 
amendment produced through the metabolism of an organic substrate by aerobic microorganisms under 
controlled conditions. Composting is an ancient agricultural technology going back to biblical times that still has 
an important application in modern agriculture. Compost supply a primary source of nutrients for the crops, as 
well as prepare a supplementary nitrogen source that compliments fertilizer nitrogen to provide a more 
sustainable farming system. Additionally, it is rich in the microorganisms that recycle organic matter. Compost 
also boosts the plant and soil enhancing activity of soil life. Tomato (Lycopersicum esculentum Mill.) belongs to 
the family Solanaceae and is a popular grown vegetable which ranks third of worldwide vegetable production. It 
is used as an ingredient in many recipes, sauces, salads and drinks. Tomato fruit has much nutritional value 
comparatively low prices than other vegetables. It was also reported that tomato is an important source of 
nutrient and antioxidant such as lycopene and vitamin C. The objectives of this study were to evaluate different 
compost types and rates on growth, yield and total uptake nitrogen of tomato. 

Material and methods 
An experiment was performed as factorial layout based on a randomized complete block design with three 

replications at the Agricultural Research Station, Ferdowsi University of Mashhad during growing season of 
2014-2015. Considered factors were cow manure, household compost, spent mushroom compost and 
vermicompost with three levels of low (3 t.ha-1 for vermicompost and 10 t.ha-1 for other manures), medium (6 
t.ha-1 for vermicompost and 20 t.ha-1 for other manures), and high (9 t.ha-1 for vermicompost and 30 t.ha-1 for 
other manures), and two application methods (row and broad). Uptake N was measured by using Kjeldahl. The 
treatments were run as an analysis of variance (ANOVA) to determine if significant differences existed among 
treatments means. Multiple comparison tests were conducted for significant effects using the LSD test.  

Results and discussion 
The results showed that there were substantial differences among treatments for yield, dry matter and total 

nitrogen uptake between various manures. Difference between treatments for total yield production was 
significant for the level of manure application and the method of manure application. In common with other field 
experiments, we observed significant improve in yield where composts have been applied to field crops. This 
experiment showed there is no significant different for total yield production and total nitrogen uptake between 
different composts but, household compost produced less dry matter. The highest and the lowest final yield were 
related to cow manure and vermicompost with 102.82 and 89.08 t.ha-1, respectively. Furthermore, the maximum 
and the minimum uptake N were observed in cow manure and Household compost with 123.2 and 82.04 kg N 
ha-1, respectively.  

Conclusion 
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Compost types and rates had remarkable efficacy on growth, yield and total uptake nitrogen of tomato. The 
results showed  the  marketable  yields  for  tomato  crops  which clearly display  the  beneficial effect of 
compost types and levels usage. By increasing soil organic matter, compost can enhance the soil’s capacity to 
hold water and nutrients, and such changes can dramatically affect the yield of non-irrigated crops. Compost  in  
sustainable  tomato  crop  production  in  specific  and  in  general  plays an important  role in agro-ecosystem  
management. As a matter of fact, Compost can be used instead of other chemical fertilizers to improve the 
tomato crop production. 
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