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یش آزمابر خیار پرداخته شد.  کود مرغیکمپوست و در این تحقیق به بررسی سطوح مختلف آب آبیاری، ورمی
تن  8و  4، 2) کود مرغیسطح  3های خرد شده در قالب طرح کامل تصادفی انجام گرفت. تیمارها شامل صورت کرتبه

آبی گیاه(  درصد نیاز 71و  57، 011) عمق آبیاریسطح  3( و تن در هکتار 9و  6، 3) کمپوستسطح ورمی 3، در هکتار(
 ،زنو. انجام شد بارکیروز  3هر  محصول برداشت. داده شد خاکقبل از کاشت به  و کود مرغی هر دو کمپوستورمی بود.

رد و عملک نیشد. همچن یرگیدقت اندازههر کرت به در کلروفیل برگو  ، درصد پروتئینطول بوتهمیوه، قطر و طول 
مپوست کتیمار آبیاری، کود مرغی و ورمیکه نتایج نشان داد  .ندفصل محاسبه شد انیدر پا یاریمصرف آب آب وریبهره
داری داشت. کاهش مصرف آب باعث کاهش درصد تأثیر معنی 7و  0گیری شده در سطح احتمال رامترهای اندازهبر پا

دار مشاهده نشد. درصد نیاز آبی گیاه تفاوت معنی 57و  011عملکرد و اجزای عملکرد گردید اما از این نظر بین تیمار 
-تن در هکتار ورمی 6تن در هکتار کود مرغی و  4و مصرف درصد نیاز آبی گیاه  011بیشترین مقدار عملکرد در تیمار 

بررسی اثرات میزان آب  دار مشاهده نشد.درصد نیاز آبی تفاوت معنی 57دست آمد که از این نظر با تیمار  کمپوست به
 57تیمار  درصد( در 30/76) ماده خشک میوه پروتئیننشان داد بیشترین مقدار میوه ماده خشک پروتئین آبیاری بر مقدار 

ست و کود کمپواثر متقابل ورمیدر بررسی در سایر تیمارها کمتر بود. ماده خشک پروتئین آمد و درصد نیاز آبی به دست
کمپوست تن در هکتار ورمی 6تن در هکتار کود مرغی و  4خیار در تیمار  ماده خشک نئیپروتمرغی بیشترین درصد 

کمپوست درصد تن در هکتار کود مرغی و مصرف سطوح مختلف ورمی 8زمان درصد( حاصل شد. استفاده هم 42/78)
 ها در سطح احتمالکمپوست و اثرات متقابل آن، کود مرغی و ورمیعمق آب آبیاریاثر را کاهش داد.  ماده خشک پروتئین

کاهش یافت.  bو  aتأثیرگذار بود. با کاهش عمق آب آبیاری مقادیر کلروفیل  bو  aدرصد بر مقادیر کلروفیل  7و  0

 011گرم بر گرم وزن تر( از تیمار میلی 36/1) bگرم بر گرم وزن تر( و کلروفیل میلی 63/1) aبیشترین مقدار کلروفیل 
ت کمپوساثر متقابل ورمی دار نداشت.درصد نیاز آبی تفاوت معنی 57دست آمد اما از این نظر با تیمار  درصد نیاز آبی گیاه به
کمپوست بیشترین تأثیر را بر مقادیر تن در هکتار ورمی 6تن در هکتار کود مرغی و  4اد استفاده و کود مرغی نشان د
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گیاه کاهش آبیدرصد نیاز 57توان مقدار آب داده شده به گیاه را به  مقدار دست آمده میبا توجه به نتایج بهکلروفیل داشت. 
اثرات متقابل  محصول، مقدار آب کمتری مصرف نمود. عملکرد دارمعنی کاهش بدون توانمی مناسب مدیریت داد و با

کاهش عملکرد و اجزای جلوگیری از کمپوست برای ورمیتن در هکتار  6نشان داد در استفاده  کود مرغیکمپوست و ورمی
 هکتار(تن در  9) کمپوستورمیسطوح بیشتر که  اما زمانی ؛کاهش یابد تن در هکتار 4کود مرغی تا آن بایستی مصرف 

  تن در هکتار کاهش یابد. 2کود مرغی باید تا مصرف شود، استفاده 

 دهی. مدیریت کود ،، عملکرد، کلروفیلماده خشک پروتئین، وری مصرف آببهره کلمات کلیدی:

 

 

 مقدمه

حاصلخیزی  حفظ و محصول تولید افزایش در ایویژه آلی اهمیت کودهای کاربرد پایدار، کشاورزی هاینظام در
  (.Rezvani Moghaddam et al., 2019) دارد خاک پایدار

ارهای عنوان یکی از راهکزیست است که بهکشاورزی ارگانیک یک نظام پایدار اقتصادی، اجتماعی و دوستدار محیط
 کاهش پیامدهای منفی کشاورزی صنعتی متداول در بسیاری از کشورها مورد توجه قرار گرفته است. 

زیست، منابع خاک و آب و مخاطره سالمت جامعه بشری های شیمیایی بحران آلودگی محیطفرآوردهنتیجه مصرف 
ای برای یافتن راهکارهای مناسب برای بهبود کیفیت خاک، محصوالت کشاورزی های گستردهاست. به این منظور تالش

یش عملکرد گیاهان زراعی نیازمند محیطی همگام با افزاها انجام شده است. کاهش مخاطرات زیستو حذف آالینده
مصرف منظور کاهش اثرات سوءامروزه به(. Maleksaidi et al., 2010باشد )های نوین زراعی نیز میکارگیری روشبه

توان کودهای شیمیایی را با مصرف کودهای آلی از جمله کودهای حیوانی، کمپوست و کود سبز های شیمیایی مینهاده
کودهای آلی دارای عناصر غذایی مورد نیاز گیاه به فرم قابل جذب بوده و تأثیر . (Norozi et al., 2010) جایگزین کرد

 افزایش ظرفیت شدن، پوک باعث خاک در کود آلی کاربرد(. Theunissen et al., 2010مثبت بر متابولیسم گیاه دارند )

قدرت  افزایش با کهاین ضمن بخشد،می بهبود را آن های فیزیکیویژگی و شده خاک بندیدانه و رطوبت دارینگه
در این . (Eghball et al.,2001) دهدآب را ارتقا می مصرف کارایی نتیجه در و زیاد را محصول رشد خاک حاصلخیزی

 از بودن غنی لحاظ به دارند و خاک بیولوژیکی فیزیکی، شیمیایی، هایویژگی بر مثبت تأثیر مرغی راستا کودهای

 Anwarگیرد )قرارمی گیاه استفاده مورد آلی کودهای سایر نیتروژن تر ازسریع بسیار آن در موجود نیتروژن اسیداوریک،

et al., 2005 .)ایگسترده تحقیقات خاک، هایویژگی گیاهی و هایپاسخ بر آلی کود مختلف منابع تأثیر مورد در 

 و مرغی، گاوی کودهای کاربرد که دادند نشان (Ghorbani et al., 2008) همکاران و قربانی .است گرفته صورت
 سبب زودرسی و داد افزایش فسفر و نیتروژن شیمیایی کود و کاربرد شاهد به نسبت را فرنگیگوجه عملکرد کمپوست،

 دامی، کود کردن اضافه و نیتروژن کود کردن کم که نشان دادند (Zhao et al., 2010همکاران ) و ژائو شد. محصول

 آبشویی طریق از نیتروژن تلفات کاهش به منجر نداشت، اما ایگلخانه خیار و فرنگیگوجه عملکرد بر داریتأثیر معنی

( اثر کودهای شیمایی و آلی را بر رشد و عملکرد ارقام نخود تحت Zafari et al., 2019ظفری و همکاران ) .گردید
 آلی حاوی کودهای تیمارهای در نخود عملکرد و داد رشدها نشان شرایط دیم مورد بررسی قرار دادند. نتایج تحقیق آن



 

 

 مناسبی هایعنوان جایگزینبه را آلی کودهای توانمی بنابراین ؛داشت شیمیایی کود از بهتر نتایجی موارد بیشتر در

  .داد قرار مدنظر دیم نخود زراعت در معمول شیمیایی کودهای برای

 خاک در آلی شود. موادمی محسوب خاک حاصلخیزی برای منبع خوبی آلی، مواد داشتن دلیل به کمپوستورمی

اندازه  از بیش خشالالکی کافی، از رطوبت حفظ با همچنین و گردیده خاک بهبود زهکشالالی و نفوذپذیری اصالالالح موجب

 محصالالوالت برای فراوانی ایتغذیه ارزش کمپوسالالت دارای(. ورمیGhaderi et al., 2010) کندمی جلوگیری خاک

 همکاران و آذرمیباشد. می زیستمحیط حفظ و پایدار توسعه کشاورزی روند در مؤثر گامی هاآن مصرف و بودهزراعی 

(Azarmi et al., 2009)  رقم دو عملکرد اجزای عملکرد و بر گوسفند کود از شده تهیه کمپوستورمی اثر در بررسالی 

 به نسبت درصد27میزان  به عملکرد افزایش سالبب  کود این از تن 31 کاربرد رسالیدند که  نتیجه این به ایگلخانه خیار

 Piri andپیری و راشالالکی ) .یافت بهبود هکتار در تن 21 تا سالالطح فقط عملکرد اجزای اما شالالد، ارقام این در شالالاهد

Rashki, 2019 خیار  هاگی رشد و عملکردسطوح مختلف آب آبیاری، ورمی کمپوست و چای کمپوست بر اثر ( به بررسی

داری ثیر معنیأدرصد ت 0 و 7عملکرد میوه در سالطح   ای پرداختند و نتیجه گرفتند که تیمارها بر صالفات رشالد و  گلخانه

کمپوست باعث از بین درصد چای کمپوست و ورمی 57آبی استفاده از سطح داشت. همچنین بیان داشتند در شرایط کم

درصد چای کمپوست  71کمپوست باید از سطح ورمیدرصد  011شالود و در زمان اسالتفاده از سطح   رفتن تنش آبی می

  ها بستگی دارد.گیاه به غلظت آنبر رشد کمپوست و عصاره آن بنابراین اثرات ورمی ؛استفاده کرد

اما استفاده بیش از اندازه آن  ؛کمپوست گزارش شده استبا وجود همه مزایایی که در افزایش عملکرد برای ورمی

ویژه در (، افزایش شالالوری خاک، بهHussain et al.,2015به دلیل بیش بودن مقدار مواد مغذی نسالالبت به نیاز گیاه )

( و فنولی Atiyeh et al.,2002(، زیادبودن مواد با طبیعت هیومیک )Atiyeh et al.,2001مراحل اولیه رشالالالد گیاه )

(Ievinsh,2011در محیط ) اسالالالت که افزایش شالالالود. اگرچه برخی مطالعات نشالالالان دادهریشالالاله، مانع رشالالالد گیاه می

های دیگر شوری کمتر و در نتیجه کاهش محصول کمتری حاصل کمپوسالت نسالبت به افزایش برخی کمپوسالت   ورمی

 (. Ebrahimi et al.,2019کند )می

 در آلی کود یک عنوانبه تواندمی کمپوسالالت که ورمیرغم اینعلیطور که از تحقیقات مشالالاهده شالالد،  همان

شود  گیاه در شوری اثرات ایجاد سبب ممکن است کود این باالی سطوح گیرد، اما قرار استفاده مورد ارگانیک کشاورزی

 شوری به حساس محصوالت یکی از عنوانبه خیار مرگ باعث تواندمی حتی و داشته تأثیر گیاه نمو و رشالد  روی بر که

 (. Terakado et al., 2006) شود آب و خاک

 آن ایگلخانه تولید امکان سال طول تمام در که است مهمی هایسبزی از یکی (.Cucumis sativus L) خیار

اهمیت تولید آن افزوده اسالت. توسعه تکنولوژی و دوره رشد   خوری خیار در تمام طول سالال بر  مصالرف تازه  دارد. وجود

نیاز آبی خیار بیش از سایر گیاهان  را در اکثر مناطق آب و هوایی فراهم کرده است. کوتاه این محصول، امکان کشت آن

 Wang et مثل غالت بوده و حجم آب آبیاری در مراحل مختلف رشالد خیار تاثیر زیادی بر رشد گیاه و محصول دارد ) 

al., 2019وجود، شود. با اینابل توجه آب میجویی ق(. بنابراین، افزایش راندمان مصرف آب در تولید خیار منجر به صرفه



 

 

( اقدام برای افزایش راندمان صالالرفا از طریق کاهش آب  Mao et al., 2003دلیل حسالالاسالالیت خیار به خشالالکی )  به

دهد ( نشان میYang et al., 2015رسند. گرچه، نتایج برخی تحقیقات گذشته )نظر نمیمورداستفاده، راهکار مناسبی به

آبیاری یا شرایط محیطی در گیاه کمک کند. حاصل از کم تواند به کاهش تنش خشالکی ودنی میکه اسالتفاده از مواد افز 

تأثیر  ( کاهشEl-Mageed and Semida, 2015باشالالد. الماگید و سالالمیدا )ها در مورد خیار معدود میاما، این پژوهش

 یج نشان داد استفاده از کودهای آلیتنش آبی با اسالتفاده از کود آلی معدنی بر روی محصالول خیار را بررسی کردند. نتا  

توان کاهش داد. همچنین، انجام کم آبیاری همراه با استفاده از کودهای های وارده بر اثر تنش آبی را میمعدنی خسارت

 رساند. وری مصرف آب را به حداکثر مقدار خود میمعدنی بهره -آلی

 باشند. با وجود انجامدرجهت پایداری تولیدات کشاورزی میکمپوست دو اقدام رایج آبیاری و ورمیاسالتفاده از کم 

کمپوست بر گیاهان مختلف، اما در مورد تأثیر متقابل این پارامترها تحقیقات بسیار در مورد تأثیر میزان آب آبیاری و ورمی

پوست کمزمان ورمیمآبی همراه با کاربرد هلذا در این تحقیق به بررسی سطوح مختلف کم بر خیار گزارشی وجود ندارد.

  .پرداخته شده استدر منطقه بهبهان بر گیاه خیار  کود مرغیو 

 هامواد و روش

 درجه 71 آن جغرافیایی طولانجام شد.  بهبهاندر شهرستان  مزرعه تحقیقاتیدر  0399شهریور ماه این تحقیق در 

حداکثر دمای  باشد.می دریا سطح از متر 303 آن  ارتفاع و شمالی عرض دقیقه  36 و درجه 31 و  دقیقه طول شرقی 23 و
(. Movahedi et al., 2012) استآذر و دی های ماههای تیر و مرداد و حداقل آن صفر درجه در درجه در ماه 71آن 

 دهد.منطقه مورد مطالعه را نشان می 0شکل 

 

 موقعیت منطقه مورد مطالعه در  کشور ایران و استان خوزستان -1شکل 

Figure 1- Location of the study area in Iran and Khuzestan province 

های صورت کرتآزمایش به ،بر خیار آب آبیاریدر سطوح مختلف  کود مرغیکمپوست و منظور بررسی اثر ورمیبه
سطح  3، (تن در هکتار 8و  4، 2) کود مرغیسطح  3تیمارها شامل . گرفتخرد شده در قالب طرح کامل تصادفی انجام 



 

 

ورمی بود.  آبی گیاه( درصد نیاز 71و  57، 011) عمق آب آبیاریسطح  3( و تن در هکتار 9و  6، 3) کمپوستورمی
دامی و  بالا اسالتفاده از کودمحصول شرکت کرم و کمپوست سبز خوزستان است که   کمپوست استفاده شده در تحقیق،

متر از یکدیگر در  0)متر در متر( و فاصله  3× 4به ابعاد  هاکرت است.تولید شده  Eisenia foetida  کرم خاکی بنام گونه
متری از سانتی 3در عمق  F1clause officerنظر گرفته شد. در هر کرت تعداد پنج جوی و پشته احداث و بذرهای رقم 

متر در نظر سانتی 57های گیاهی ها کشت شدند. فاصله بین ردیفمتر از یکدیگر روی ردیفسانتی 31خاک و به فاصله 
تمامی . ندها اضافه شدبه هر یک از کرتو قبل از کاشت سطح  3در  هر کدام و کود مرغی کمپوستورمیگرفته شد. 

عمال ا مقادیر مختلف عمق آب ابیاریصورت یکسان آبیاری شدند. سپس تیمارهای شدن خیارها بهبرگی 4ها تا زمان کرت
 گردید. 

آورده  3تا  0ول ادر جد کمپوست و کود مرغی مورد استفاده، ورمیآب ،شیمیایی خاکبرخی خصوصیات فیزیکی و 
 شده است.

 خاك شیمیایی و یفیزیک خصوصیاتبرخی  -1جدول

Table 1- Some physical and chemical characteristics of the soil  

 عمق

 متر()سانتی
Depth 

(cm) 

 بافت خاك

Soil 

texture 

 هدایت الکتریکی

 )دسی زیمنس بر متر(

)1-EC (dS.m 

 اسیدیته

pH 

نیتروژن کل 

 )درصد(

Total nitrogen 

(%) 

 فسفر قابل جذب

 گرم بر کیلوگرم()میلی

Available 

phosphorus(mg.kg-1) 

 پتاسیم قابل جذب

 گرم بر کیلوگرم()میلی

potassium Available 

)1-(mg.kg 

0-30 Loam-sand 0.588 7.58 0.087 48.23 6/452 

 

 شیمیایی آب آبیاری خصوصیات برخی -2جدول

 Table 2- Some chemical characteristics of irrigation water 
pH EC 

)1-dSm( 
 سختی کل

TDS 

(1-mglit) 

 

 هاکاتیون

 )میلی اکی واالن بر لیتر(
cations 

 (1-meqlit) 

 ها آنیون 

 )میلی اکی واالن بر لیتر(
anions 

(1-meqlit) 
Ca Mg Na 

 
K 
 

 -
3HCO 

 
Cl 
 

-2
4SO 

 

7.7
1 

1.88 1.68 4.6 5.7 8.99 0.13  1.82 9.87 6.79 

 

 کمپوست و کود مرغی مورد استفاده در تحقیقورمی شیمیایی خصوصیاتبرخی  -3جدول 

Table 3- Some chemical characteristics of the vermicompost and poultry manure used in research  

 هدایت الکتریکی 

 )دسی زیمنس بر متر(

)1-EC (dS.m 

 اسیدیته

pH 

نیتروژن کل 

 )درصد(

Total nitrogen 

(%) 

 فسفر 

 (درصد)

phosphorus(%) 

 پتاسیم 

 )درصد(

potassium (%) 

 1.5 1.2 1.65 6.5 5.3 کمپوستورمی

 2.12 1.86 1.56 8.4 6.1 کود مرغی

 

 محاسبات آبیاری:



 

 

 (.Liue et al., 2006تعیین شد ) 0هر نوبت آبیاری با استفاده از رابطه حجم آب آبیاری قبل از 

(0)  d = ∑ (θFci
n
i=1 − θi) ∆z                                     

ترتیب رطوبت حجمی خاک در حالت ظرفیت زراعی و قبل از  به θiو θFciعمق آبیاری )متر(،   dدر این معادله:
-61و  1-31)در این تحقیق دو عمق  خاک تعداد اعماق نمونه برداری n ضخامت الیه )متر( و  i=1،∆zآبیاری در الیه 

 باشد. میخاک(  متری از سطحسانتی 31

(، حجم آب مورد نیاز برای هر کرت از ضرب 0دست آوردن عمق آب آبیاری در هر نوبت با استفاده از رابطه ) با به      
ای همساحت کرت محاسبه شد و با استفاده از کنتورهای نصب شده بر روی هر یک از لولهدست آمده در  کردن عمق به

رای بگیری و در اختیار گیاه قرار گرفت. حجم آب سایر تیمارها بر اساس این حجم تعیین و اعمال گردید. رسان اندازهآب
متر و سانتی 31هایی به فاصله چکانا قطرهمتر، بمیلی 06ای با قطر آبیاری قطره تیپآبیاری هر ردیف کشت، یک لوله 

 دهد.حجم آب مورد استفاده در هر تیمار را نشان می 4جدول لیتر در ساعت در واحد متر استفاده شد.  4آبدهی 

 آب مورد استفاده در هر تیمار کل حجم -4جدول 

Table 4- The Total volume of water used in each treatment 
 I1 

 درصد نیاز آبی  05

% 50  water requirement 

I2 
 درصد نیاز آبی 50

% 75  water requirement  

I3 
 درصد نیاز آبی  155

% 100  water requirement 

 

 حجم آب مصرفی )مترمکعب در هکتار( 10762.56 8071.92 5381.82

)1-.ha3(m Volume of water used 

 

 (1WPوری مصرف آب )بهره

 ,.Payero et al( محاسبه خواهد شد )4است از: نسبت محصول تولید شده به آب آبیاری و از رابطه )عبارت 

2009.) 

  WP=Y/IR                                                                                                       (2)  

  ،: مقدار محصول برداشت شده )کیلوگرم در هکتار(Y،مترمکعب(بر آب )کیلوگرم وری مصرف بهره: WPدر این رابطه،      
IR مکعب در هکتار(آبیاری )متر: مقدار آب 

 

 برداری گیاهینمونه

برداری گیاهی جهت تعیین اثرات سطوح آبی و کودی، انجام شد. از نمونهبرداشت و رشالد گیاه،   روز از 71پس از 

ها در همه کرت هاقطر و طول میوه ،ها انجام شالالد. تعداد میوه، وزندو ردیف وسالالط انتخاب و برداشالالت از آن هر کرت 

ترتیب به  نیز بهمیوه ماده خشک پروتئین و درصد  bو  a. همچنین پارامترهای کیفی مقادیر کلروفیل ندگیری شداندازه

کلروفیل در برگ . ندگیری شد( اندازهStone and Gifford, 1997( و اسالتون و گیفورد ) Arnon, 1967روش آرنون )

                                                           
1 .Water Productivity 



 

 

های تازه در پاکت گذاشالالته و به هایی که تازه و شالالاداب بودند، اندازه گیری شالالد. بالفاصالالله بعد از برداشالالت برگ، برگ

میانگین اندازه پارامترهای مورد بررسالالی جهت  آزمایشالالگاه منتقل و به روش آرنون مقادیر کلروفیل اندازه گیری شالالد.   

برای هر تیمار محاسبه شد.  برداشالت در پایان نیز مصالرف آب آبیاری   وریتحلیل اسالتفاده شالد. عملکرد و بهره  وتجزیه

در سطح احتمال ها با آزمون دانکن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و میانگین SAS 9.1افزار با استفاده از نرم هاداده

 مورد مقایسه قرار گرفت. درصد  7

 نتایج

طور که مشاهده آمده است. همان 7و  4ول اگیری شده در جداندازهکمی و کیفی نتایج تجزیه واریانس صفات 
درصد بر مقادیر  7و  0احتمال در سطوح  هاو اثرات متقابل آن کود مرغیکمپوست و گردد مقدار آب آبیاری، ورمیمی

 دار داشت.گیری شده تأثیر معنیاندازه

 

 گیری شدهاندازهکمی نتایج تجزیه واریانس )میانگین مربعات و درجه آزادی( صفات -0 جدول

Table 5- Results of analysis of variance (mean square and degree of freedom) of measured quantitative traits 

 منابع تغییرات

Sources of changes 
 درجه آزادی

Degree of freedom 
مربعاتمیانگین   

Average of Squares 

 وری آببهره 

 (مترمکعب بر)کیلوگرم  
Water productivity 

(kg. m-3) 

 عملکرد

 (تن در هکتار)

Yield 

(ton) 

 بوته طول

 (مترسانتی)

Plant length 

(cm) 

 قطر میوه

 (مترسانتی)
Fruit diameter 

(cm) 

 وزن میوه

 )گرم(
Fruit weight 

(gr) 
R )تکرار( 

Repeat 

2 ns4.29 ns3.51 ns0.26 ns0.127 ns18004.03 

 A )آبیاری( 

Irrigation 

2 **523.29 24573.12** **215.23 **3.08 *2534.15 

R*A 4 4.11 1.43 1.74 0.235 15675.27 

B )کود مرغی( 

poultry manure 
2 **98.76 2571.56** **42.71 **0.75 *18735.42 

A*B 4 **74.69 **1983.42 **18.72 **2.47 *16489.21 

R*B(A) 12 5.61 3.19 1.15 0.108 18531.21 

C )ورمی کمپوست( 

vermicompost 

2 **487.36 14264.64** **173.42 **5.24 *23571.05 

A*C 4 **57.23 1754.26* **25.84 **3.02 *16235.12 

B*C 4 *36.71 **375.85 **7.63 **0.75 *23184.61 

A*B*C 8 **17.45 **415.52 *10.31 *0.76 *25354.21 

R*C(A) 36 5.64 4.74 1.25 0.105 22321.14 

 ضریب تغییرات )%(

Coefficient of 

variation 

 5.63 7.9 5.78 6.54 8.5 

 داری.عدم معنی nsداری در سطح احتمال پنج درصد و یک درصد، معنی**و *

 *and **significance at the probability level of five percent and one percent, ns non-significance. 

 گیری شدهنتایج تجزیه واریانس )میانگین مربعات و درجه آزادی( صفات کیفی اندازه -6 جدول 

Table 6- The results of analysis of variance (mean square and degree of freedom) of measured qualitative traits 

 تغییرات منابع

Sources of changes 
 درجه آزادی

Degree of freedom 
 میانگین مربعات

Average of Squares 

 میوه )درصد(ماده خشک پروتئین   bکلروفیل   aکلروفیل  



 

 

 گرم بر گرم()میلی

)1-a (mg.gr Chlorophyll 
 گرم بر گرم()میلی

) 1-b (mg.gr Chlorophyll 

The protein of the dry matter 

of the fruit  (%) 

R )تکرار( 

Repeat 

2 ns25167.24 ns0.45 ns 0.86 

 A )آبیاری( 

Irrigation 

2 2574.25* **6.08 **341.27 

R*A 4 31426.02 0.25 1.19 

B )کود مرغی( 

poultry manure 
2 *28627.12 

 

**0.48 **28.53 

A*B 4 *20543.28 

 

**3.87 **26.73 

R*B(A) 12 18722.01 

 

0.07 1.17 

C )ورمی کمپوست( 

vermicompost 

2 *32476.52 
 

**4.34 **156.75 

A*C 4 *16238.62 **3.57 **32.24 

B*C 4 *26854.31 **1.05 **6.12 

A*B*C 8 *25615.06 *0.56 *12.18 

R*C(A) 36 22736.03 0.33 1.08 

 ضریب تغییرات )%(

Coefficient of 
variation 

 9.71 5.75 6.34 

 داری.عدم معنی nsداری در سطح احتمال پنج درصد و یک درصد، معنی**و *

 *and **significance at the probability level of five percent and one percent, ns non-significance. 

 

دار نشان داده شده است. مقدار آب آبیاری تأثیر معنی 5گیری شده در جدول مقایسه میانگین صفات اندازهوزن میوه:  

درصد نیاز آبی و کمترین  011گرم( در تیمار  25/005) درصد بر وزن میوه داشت. بیشترین وزن میوه 7در سطح احتمال 
ز آبی گیاه درصد نیا 57و  011اما از این نظر بین تیمارهای ؛ دست آمد به گرم( 63/013) درصد نیاز آبی 71آن در تیمار 
 وزنبیشترین  دار بود.درصد معنی 7کمپوست بر وزن میوه در سطح احتمال ورمی دار مشاهده نشد. مقادیرتفاوت معنی

 کمپوست باعث کاهشدست آمد. استفاده بیشتر از ورمی کمپوست بهتن در هکتار ورمی 6گرم( با مصرف  02/008میوه )
تن در هکتار مصرف  9کمپوست بیشتر از تیمار تن در هکتار ورمی 3تیمار مصرف که وزن میوه در  طوریوزن میوه شد به

وقع عناصر ممین بهأت و کودهای آلی با ایجاد تغییرات مثبت بالر خالواص فیزیکالی و شالیمیایی خاککمپوست بود. ورمی
ایجاد نمایند. آرانکون و  میوهای را برای افزایش وزن توانند شرایط بهینهمالورد نیالاز گیالاه در طالی فالصل رشالد، می

-( در تحقیقات خود گزارش کردند استفاده از ورمیFallahi, 2009( و فالحی )Arancon et al., 2004همکاران )

د با وجود همه مزایایی که در افزایش عملکرشد.  فرنگیتوتکمپوست باعث افزایش وزن خشک اندام هوایی بادرنجبویه و 
کمپوست، بیش از حد مشخص، مانند بسیاری از مواد افزودنی موجب افزایش ورمیکمپوست گزارش شده است. برای ورمی

ایجاد شوری در محیط ریشه شده و عدم شستشوی نمک به میزان کافی مانع رشد گیاه و کاهش قطر، طول و وزن میوه 
 (.Atiyeh et al.,2001شود )می

تن  4دار بود. بیشترین مقدار وزن میوه با مصرف درصد معنی 7سطح احتمال مقادیر کود مرغی نیز بر وزن میوه در 
اری و اثرات متقابل آب آبیدر هکتار کود مرغی حاصل شد. مقادیر کمتر و بیشتر از این تیمار باعث کاهش وزن میوه شد. 

 60/027بیشترین وزن میوه )تن در هکتار کود مرغی  4( نشان داد در تیمار آبیاری کامل مصرف 8کود مرغی )جدول 
درصد نیاز  71دار نداشت. در تیمار گرم( تفاوت معنی 42/021درصد نیاز آبی ) 57گرم( را داشت که از این نظر با تیمار 

تن در هکتار کود مرغی باعث  8و  4تن در هکتار کود مرغی بیشترین وزن میوه حاصل شد و استفاده از  2آبی با مصرف 
 . کاهش وزن میوه شد



 

 

 011تیمار  گرم( در 70/022( نشان داد بیشترین وزن میوه )9)جدول  کمپوستاثرات متقابل آب آبیاری و ورمی
تن در  6درصد نیاز آبی و  57دست آمد که از این نظر با تیمار  کمپوست بهتن در هکتار ورمی 6درصد نیاز آبی و مصرف 

درصد نیاز آبی که شدت تنش زیاد بود، بیشترین وزن میوه  71تیمار دار حاصل نشد. در کمپوست تفاوت معنیهکتار ورمی
  کمپوست باعث کاهش وزن میوه شد.دست آمد و استفاده بیشتر از ورمی کمپوست بهتن در هکتار ورمی 3با مصرف 

کود  تن در هکتار 4بیشترین وزن میوه از تیمار نشان داد ( 01کمپوست )جدول اثرات متقابل کود مرغی و ورمی
تن در هکتار  9تن در هکتار کود مرغی و  2دست آمد که از این نظر با تیمار  کمپوست بهتن در هکتار ورمی 6مرغی و 

گردد در تیمارهایی که مقدار کود مرغی کمتر مصرف دار نداشت. همچنین از جدول مشاهده میکمپوست تفاوت معنیورمی
 ست استفاده کرد. کمپوتوان مقادیر بیشتری ورمیشده است می

 گیری شدهاندازه کمی مقایسه میانگین صفات -5 جدول

Table 7- Comparison of the average of measured quantitative traits 

 تیمار

treatment 

 وری آب )کیلوگرمبهره

 مترمکعب( بر
Water productivity 

(kg. m-3) 

 عملکرد

 (هکتار تن در)

Yield 

(ton) 

 بوته طول

 (مترسانتی)

Plant 

length 

(cm) 

 میوه قطر

 (مترسانتی)
Fruit 

diameter 

(cm) 

 وزن میوه

 )گرم(
Fruit 

weight 
(gr) 

 مقدار آب آبیاری

 )مترمکعب( 

amount of  irrigation 

)3r (mwate  

 آبی نیاز 011٪
011% water requirement 

3.26b 36.21a 108.12a 3.42a 117.27a 

 آبی نیاز 75٪
75 % water requirement 

3.65a 30.53a 95.32b 3.32a 114.54a 

 آبی نیاز 50٪
50 % water requirement 

3.12b 16..58b 74.79c 3.11b 103.63b 

 مقدار ورمی کمپوست

 )تن در هکتار( 

Amount of 
vermicompost 

)1-(ton.ha  

3 2.94b 26.52b 97.43b 3.3a 105.71b 

6 3.22a 35.74a 108.87a 3.4a 118.12a 

9 2.63c 21.68c 86.25c 3.1b 95.46c 

 مقدار کود مرغی

 )تن در هکتار( 
Amount of poultry 

manure 

 (ton ha-1) 

2 3.15b 30.29b 88.48c 3.41b 109.67c 

4 3.54a 3767a 97.75c 3.83a 115.54a 

8 2.89c 24.38c 76.23c 3.11c 96.28c 

 .دار ندارنداختالف معنی ٪ 7 حروف یکسان بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال های دارایمیانگیندر هر ستون 

In each culomn averages with the same letters do not have significant differences based on Duncan's test at the 5% 

probability level. 

میوه شد و و طول نشان داد کاهش مقدار آب باعث کاهش قطر  (5)جدول  اثرات مقدار آب آبیاریمیوه: و طول قطر 

در  مقدار قطر و طولدرصد مشاهده گردید. بیشترین  7دار در سطح احتمال از این نظر بین تمامی تیمارها تفاوت معنی
به ترتیب آبی )درصد نیاز  71در تیمار هامقادیر آنمتر( و کمترین سانتی 37/01و  42/3به ترتیب بیاری کامل )آتیمار 

قادیر دار بر قطر و طول میوه داشت. بیشترین مکمپوست نیز تأثیر معنیمقدار ورمی متر( حاصل گردید.سانتی 80/6و  00/3
مقادیر دست آمد. کمپوست بهتن در هکتار ورمی 9ها در تیمار کمپوست و کمترین آنتن در هکتار ورمی 6ها در تیمار آن

تن در هکتار  4دار داشت. بیشترین مقادیر از تیمار ل و قطر میوه در سطح پنج درصد تأثیر معنیکود مرغی بر اندازه طو
یاری اثر متقابل آب آب مصرف کود مرغی حاصل شد. مقادیر بیشتر و کمتر از این مقدار باعث کاهش طول و قطر میوه شد.

تن در  4درصد نیاز آبی و مصرف  011تیمارهای بیشترین مقدار قطر و طول میوه از نشان داد  (8)جدول  و کود مرغی
دار نداشت. در مقادیر پایین آب آبیاری )تیمار درصد نیاز آبی تفاوت معنی 57دست آمد که با تیمار  هکتار کود مرغی به

ه تن در هکتار باعث کاهش قطر و طول میو 8و  4درصد نیاز آبی( باید مصرف کود مرغی کاهش یابد. زیرا تیمارهای  71



 

 

و  43/00( نشان داد بیشترین مقدار طول و قطر میوه )به ترتیب 9کمپوست )جدول اثر متقابل آب آبیاری و ورمی شد.
 57دست آمد که ازاین نظر با تیمار  کمپوست بهتن در هکتار ورمی 6درصد نیاز آبی و  011متر( از تیمار سانتی 76/3

درصد نیاز آبی( استفاده از سطوح باالی  71ش بیشتر آب آبیاری )تیمار دار نداشت. با کاهدرصد نیاز آبی تفاوت معنی
تن در  3کمپوست باعث کاهش طول و قطر میوه شد و بیشترین مقادیر این پارامترها در این تیمار آبی با مصرف ورمی

 ایجاد بسب ممکن است کمپوستورمی باالی توان گفت سطوحمطابق تحقیقات میدست آمد. کمپوست بههکتار ورمی
 Terakado) و باعث کاهش قطر و طول میوه شده است داشته تأثیر گیاه نمو و رشد روی بر شود که گیاه در شوری اثرات

et al., 2006 .) 

درصد نیاز  011(. بیشترین مقدار آن در تیمار 5)جدول  بوته کاهش یافت طولبا کاهش مقدار آب مصرفی  بوته: طول

یکی از  دست آمد. متر(  بهسانتی 59/54) درصد نیاز آبی گیاه 71متر( و کمترین آن در تیمار سانتی 02/018) آبی گیاه
های رشد و افزایش مواد بازدارنده رشد در باشد. کاهش ترشح هورموناثرات تنش آبی بر گیاهان، کاهش ارتفاع گیاه می

 (.Bayoumi et al., 2008) باشدهای هوایی میمعنوان یکی از دالیل اصلی کاهش رشد اندابهشرایط تنش کمبود آب، 
توان به کاهش در بزرگ شدن سلول و زوال برگ گیاه نسبت داد همچنین کاهش ارتفاع بوته در اثر تنش خشکی را می

(Mirzaei Takhtagahi et al., 2017.) تن در هکتار  6( نشان داد استفاده 5کمپوست بر طول بوته )جدول اثر ورمی
متر از سانتی 85/018تن در هکتار باعث افزایش طول بوته شد. بیشترین طول بوته  9و  3کمپوست نسبت به تیمار ورمی
 کمپوست حاصل شد. تن در هکتار ورمی 9متر از تیمار سانتی 27/86تن در هکتار و کمترین آن  6تیمار 

د سطحی تأثیر بسیار خوبی در روند رش صورت اختالط با خاککمپوست بهتحقیقات نشان داده است کاربرد ورمی
کمپوست به دلیل داشتن هیومیک، فولیک و دیگر ورمی (.Mirsohail and Gholami, 2008های خیار دارد )بوته

کمپوست (. بررسی سطوح مختلف ورمیAhmadpour et al., 2016شود )اسیدهای آلی باعث تحریک رشد گیاهان می
کمپوست باعث افزایش تن در هکتار ورمی 21فرنگی نشان داد سطح روی گیاه گوجه تن در هکتار( 21و  07، 01، 7)

 (. Kashem et al., 2018ها شد )ارتفاع، تعداد و وزن میوه

د کمپوست در بستر کاشت گیاه، وجوترین دلیل در افزایش ارتفاع گیاهان در اثر استفاده از کودهای آلی ورمیمهم
همچنین افزایش  (.Wang et al., 2007) مانند ایندول استیک اسید گزارش شده استهای رشد کنندهبرخی تنظیم

ظرفیت نگهداری آب در خاک، تولید ترکیبات هورمونی در محیط ریزوسفر و بهبود شرایط فیزیکی و شیمیایی خاک و 
شد باکمپوست میافزایش جذب مواد غذایی توسط گیاه از دیگر دالیل افزایش طول بوته گیاه در اثر مصرف ورمی

(Adediran et al., 2004.) ( آرگلو و همکارانArguello et al., 2006 در مطالعه خود بیان کردند )استفاده از ورمی-

های یت میکروبکنندگی فعالاین تأثیر مثبت به قابلیت تحریک و است شدهگیر ارتفاع بوته کمپوست باعث بهبود چشم
در  مصرف و پیامد آن بهبودتوانایی آن در افزایش جذب عناصر معدنی پرمصرف و کمکمپوست و مفید خاک توسط ورمی

 . فرایند فتوسنتز، نسبت داده شد

 57/95تن در هکتار کود مرغی بیشترین طول بوته ) 4( نشان داد با مصرف 5تأثیر کود مرغی بر طول بوته )جدول 
بیشتر از این سطح باعث کاهش طول بوته گردید. اثر متقابل آب آبیاری و کود  متر( حاصل شد و سطوح کمتر وسانتی

دست  تن در هکتار کود مرغی به 4درصد نیاز آبی و مصرف  011( نشان داد بیشترین طول بوته از تیمار 8مرغی )جدول 
درصد نیاز  57تیمار آمد. با کاهش عمق آب آبیاری و افزایش سطوح مصرف کود مرغی طول بوته کاهش یافت اما در 

تن در هکتار کود مرغی طول بوته افزایش یافت که دلیل آن شاید عدم  2تن در هکتار نسبت به مصرف  4آبی و مصرف 



 

 

اثر متقابل آب آبیاری و  گیری شده باشد.رامترهای اندازهادرصد نیاز آبی بر پ 57دار تیمار آبیاری کامل و تیمار تأثیر معنی
-تن در هکتار ورمی 6درصد نیاز آبی و مصرف  011( نشان داد بیشترین طول بوته از تیمار 9)جدول کمپوست ورمی

کمپوست طول بوته کاهش یافت اما در تیمار دست آمد. با کاهش عمق آب آبیاری و افزایش سطوح ورمی کمپوست به
کمپوست طول بوته افزایش یافت. تن در هکتار ورمی 3تن در هکتار نسبت به مصرف  6درصد نیاز آبی و مصرف  57

وست مصرفی کمپجهت کاهش اثرات منفی تنش بایستی مقدار ورمیشدید در تیمارهای تنش آبی توان گفت بنابراین می
 ننمود کمپوست از طریق قدرت زیاد جذب آب و فراهمورمیرسد در تیمارهای تنش مالیم آبی به نظر میکاهش یابد. 

ب بهبود توده تأثیر مثبت گذاشته و موجمصرف بر روی میزان فتوسنتز و تولید زیستو کم مطلوب عناصر غذایی پرمصرف
 . (Tasdighi et al., 2014) ارتفاع بوته شده است

اثر  بررسی .است کمپوستورمیهای خشکی و مصرف وجود برهمکنش مثبت بین تنش دهندهنشان تحقیقات
کمپوست به همراه آبیاری در فواصل درصد ورمی 07که استفاده  نشان داد بر گیاه بابونه کمپوستمتقابل آبیاری و ورمی

اثر متقابل کود مرغی و (. Babaei et al., 2010) روز، بیشترین تأثیر را بر ارتفاع بوته گیاه بابونه آلمانی دارد 04
تن  6تن در هکتار کود مرغی و  4در تیمار  متر(سانتی 65/012بیشترین طول بوته )نشان داد ( 01کمپوست )جدول ورمی

کمپوست تن در هکتار ورمی 9تن در هکتار کود مرغی و  2که از این نظر با تیمار  ؛کمپوست مشاهده شددر هکتار ورمی
یابد برای گردد در سطوحی که مصرف کود مرغی کاهش میدار نداشت. همچنین از جدول مشاهده میتفاوت معنی

 کمپوست افزایش یابد.ش طول بوته باید مصرف ورمیجلوگیری از کاه

 گیری شدهبر پارامترهای کمی اندازه (B×A) کود مرغیمقایسه میانگین اثرات متقابل مقدار آب آبیاری و  -8 جدول

Table 8- Comparison of the average intraction effects of the amount of irrigation water and poultry manure (B×A) on 

the measured quantitative parameters 

 وزن میوه

 )گرم(
Fruit 

weight 
(gr) 

 میوه قطر

 (رمتسانتی)
Fruit 

diameter 

(cm) 

 طول میوه

 (رمتسانتی)
Fruit 

length 

(cm) 

 بوته طول

 (رمتسانتی)

Plant 

length 

(cm) 

 عملکرد

 (هکتار تن در)

Yield 

(ton) 

وری آب بهره

 مترمکعب(بر)کیلوگرم
Water productivity 

)3-(kg. m 

 کود مرغیمقدار 

 )تن در هکتار( 
Amount of 

poultry manure 

)1-(ton ha  

 مقدار آب آبیاری

 )تن در هکتار( 
amount of 

irrigation water 

(m-3) 
110.47b 3.32b 9.41b 92.45b 29.41b 3.05c 2 011٪ آبی نیاز 

011% water 
requirement 

125.61a 3.56a 11.51a 100.05a 36.54a 3.16b 4 
97.54c 3.12c 8.65c 78.63c 28.64b 3.03c 8 

108.56b 3.26b 9.12b 84.24c 28.52b 3.16b 2 75٪ آبی نیاز 
75 % water 

requirement 
120.42a 3.48a 10.87a 89.87c 33.47a 3.34a 4 
81.12d 3.01c 8.25c 70.12de 24.35c 3.15b 8 
93.45c 2.85d 7.34d 75.19d 20.42cd 2.85d 2 71٪ آبی نیاز 

50 % water 
requirement 

78.34d 2.68e 7.12de 69.32e 16.81d 2.64e 4 
62.24e 2.54f 6.73e 60.27f 14.23de 2.52f 8 

 .دار ندارنداختالف معنی ٪ 7 دارای حروف یکسان بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمالهای میانگیندر هر ستون 

In each culomn averages with the same letters do not have significant differences based on Duncan's test at the 5% 

probability level. 

 

 گیری شدهبر پارامترهای کمی اندازه (C×Aکمپوست )مقایسه میانگین اثرات متقابل مقدارآب آبیاری و ورمی -9 جدول

Table 9- Comparison of the average intraction effects of the amount of irrigation water and vermicompost (C×A) on 

quantitatively measured parameters. 

 وزن میوه

 )گرم(
Fruit 

weight 
(gr) 

 میوه قطر

 (رمتسانتی)
Fruit 

diameter 

(cm) 

 طول میوه

 (رمتسانتی)
Fruit 

length 

(cm) 

 بوته طول

 (رمتسانتی)

Plant 

length 

(cm) 

 عملکرد

 (هکتار تن در)

Yield 

(ton) 

 وری آب )کیلوگرمبهره

 مترمکعب( بر
Water productivity 

)3-(kg. m 

 کمپوستمقدار ورمی 

 )تن در هکتار( 
Amount of 

vermicompost 

)1-(ton ha  

 مقدار آب آبیاری

 )تن در هکتار( 
amount of 

irrigation water 

(m-3) 



 

 

108.34b 3.12b 9.31b 94.35b 27.21b 2.95b 3 011٪ آبی نیاز 
011% water 

requirement 
122.51a 3.56a 11.43a 100.16a 35.75a 3.16b 6 
94.04c 3.01c 8.84c 76.64c 21.44c 2.35c 9 

104.36b 3.16b 9.18b 84.13c 25.52bc 3.14b 3 75٪ آبی نیاز 
75 % water 

requirement 
116.22a 3.21a 10.91a 90.37b 33.51a 3.38a 6 
76.52d 2.89c 8.15c 71.18de 19.45c 2.85c 9 
90.35c 2.42d 7.26d 75.05d 18.62cd 2.91b 3 71٪ آبی نیاز 

50 % water 
requirement 

75.44d 2.21e 6.54de 67.41e 16.01d 2.74d 6 
60.64e 2.04f 6.12e 59.87f 13.13e 2.53e 9 

 .دار ندارنداختالف معنی ٪ 7 های دارای حروف یکسان بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمالمیانگیندر هر ستون 

In each culomn averages with the same letters do not have significant differences based on Duncan's test at the 5% probability 

level. 

 

 گیری شدهبر پارامترهای کمی اندازه (C×Bکمپوست )ورمیو  کود مرغیمقایسه میانگین اثرات متقابل  -15جدول 

Table 10- Comparison of the average intraction effects of poultry manure and vermicompost (C×B) on quantitatively 

measured parameters 

 وزن میوه

 )گرم(
Fruit 

weight 
(gr) 

 میوه قطر

 (رمتسانتی)
Fruit 

diameter 

(cm) 

 طول میوه

 (رمتسانتی)
Fruit 

length 

(cm) 

 بوته طول

 (رمتسانتی)

Plant 

length 

(cm) 

 عملکرد

 (تن درهکتار)

Yield 

(ton) 

 وری آب )کیلوگرمبهره

 مترمکعب( بر
Water productivity 

(kg. m-3) 

 مقدار ورمی کمپوست

 )تن در هکتار( 
Amount of 

vermicompost 

)1-(ton ha  

 مقدار کود مرغی

 )تن در هکتار( 
Amount of 

poultry manure 

)1-(ton ha  
113.71c 3.07c 9.11c 84.34c 23.42c 2.95c 3 2 
117.72b 3.28b 10.23c 94.16b 30.75b 3.16b 6  

120.41a 3.54a 11.54a 100.24a 34.95a 3.65a 9  

116.45b 3.21b 10.28b 91.53b 29.12b 3.14b 3 4 
124.52a 3.61a 11.82a 102.67a 36.63a 3.75a 6  
110.34d 2.82d 8.05d 70.28d 19.25d 2.85c 9  
111.64d 2.61d 7.36d 68.25d 18.65d 2.71d 3 8 
10224e 2.37e 6.14e 63.21de 15.41de 2.44e 6  
97.54f 2.34ef 6.03e 57.37e 13.43e 2.31e 9  

 .دار ندارنداختالف معنی ٪ 7 های دارای حروف یکسان بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمالمیانگیندر هر ستون 
In each culomn averages with the same letters do not have significant differences based on Duncan's test at the 5%  probability 

level. 

درصد نیاز  011کاهش مقدار آب آبیاری باعث کاهش عملکرد شد. بیشترین عملکرد از تیمار  5مطابق جدول  عملکرد:

تن در هکتار به دست آمد که  73/31درصد نیاز آبی  57تن در هکتار( به دست آمد. مقدار عملکرد در تیمار  20/36) آبی
 گیاهی است که نسبت به میزان رطوبت خیاراز آنجایی که  .دار نداشتدرصد نیاز آبی تفاوت معنی 011از این نظر با تیمار 

شه ای نواری همواره ریگردد؛ اما با توجه به اینکه در آبیاری قطرهباشد، تنش آبی باعث کاهش عملکرد آن مییحساس م
کاهش عملکرد گیاه  دار نبود.درصد نسبت به تیمار آبیاری کامل معنی 57، کاهش عملکرد در تیمار باشدگیاه مرطوب می

رفی گیاه جهت ژی مصکننده، کاهش تولید کلروفیل، افزایش انر دلیل کاهش سطح فتوسنتز تواند بهدر شرایط خشکی می
بردن غلظت شیره سلولی و تغییر در مسیرهای تنفسی و فعال شدن مسیر پنتوزفسفات و یا افزایش حجم ریشه و غیره  االب

 ,.Sreevalli et al)عملکرد شود  نهایت منجر به تغییر درتواند درباشد. تأثیر خشکی بر هریک از اجزای عملکرد می

2001 .) 



 

 

و سست شدن دیواره سلولی شده و مانع تقسیم سلولی ها باعث چروکیده شدن سلول بروز تنش خشکی شدید
(. کاهش سطح برگ منجر به کاهش Taiz and Ziger, 1991شود )شود و در نتیجه منجر به کاهش سطح برگ میمی

 (. Paris et al., 2018شود )نهایت باعث کاهش عملکرد میهای شده و درمنبع فتوسنتز و افت فعالیت آنزیم

کمپوست باعث بیشترین عملکرد خیار شد و تیمارهای کمتر و بیشتر از این سطح تن در هکتار ورمی 6استفاده 
کمپوست باعث افزایش عملکرد مطالعات نشان داده است استفاده از کود آلی ورمی(. 5باعث کاهش عملکرد شدند )جدول 

 در و کلروفیل افزایش و غذایی عناصر با تأمین کمپوستورمی (.Sahni et al., 2008شود )فرنگی میگیاه خیار و توت

 را گیاه رشد سیتوکینین و اکسین نظیر رشد گیاهی هایهورمون برخی از برخورداری دلیل به یا و بهبود فتوسنتز نتیجه

 نظیر هاییهورمون زیاد هاینسبت یا و در محیط اسمزی تنش ایجاد دلیل به آن زیاد هایغلظت اما دهدمی افزایش

 Amoo Aghaei andهستند اثرات منفی بر رشد و عملکرد گیاه دارد ) گیاه رشد بازدارنده باال هایدر غلظت که اکسین

Baqaei, 2013.)  

کمپوست به این هالای مختلالف ورمیبا بررسالی اثالر کالاربرد نسالبت( Abduli et al., 2013عبدلی و همکاران )
رف مص و با یابدمیافزایش  تا حدودیعملکرد میوه  ،کمپوستافالزایش میالزان مصالرف ورمی نتیجه رسیدند که بالا

-مصرف ورمی بیان داشتند (Anwar et al., 2005ن )انور و همکارا کند.عملکرد کاهش پیدا میحد این کود ازبیش

ر مناسب برای رشد ریشه و افزایش دسترسی گیاه به عناص دلیل بهبود شرایط فیزیکی خاک، ایجاد بستر کمپوست، به
 شد. غذایی مورد نیاز، موجب افزایش عملکرد در گیاه ریحان فرانسوی 

که مصرف سطوح باالی کودهای آلی در ذرت و برنج موجب افزایش عملکرد  ه استنتایج مطالعات نشان داد
دلیل افزایش شوری خاک در اثر افزایش مصرف کودهای  هتواند بکه می شدها کمتری نسبت به مصرف سطوح پایین آن

  (.Kim et al., 2010) کمپوست باشدمختلف آلی از جمله ورمی

(. بیشترین مقدار عملکرد 5درصد داشت )جدول  7دار در سطح اثر سطوح مختلف کود مرغی  بر عملکرد تأثیر معنی
تن در هکتار  8تن در هکتار( از تیمار  38/24کود مرغی و کمترین آن )تن در هکتار  4تن در هکتار( از تیمار  65/35خیار )

 Yazdan Panahفرد )پناه و مطلبییزداندست آمد.  استفاده از سطوح باالی کود مرغی باعث کاهش عملکرد شد.  به

and Motalabi Fard, 2016 زمینی مورد سیبتن در هکتار( را بر روی گیاه  07و  01، 7سطح کود مرغی )صفر،  4( اثر
تن در  5/44زمینی )تن در هکتار کود مرغی بیشترین مقدار عملکرد سیب 7بررسی قرار دادند و نتیجه گرفتند کاربرد 

( در تحقیق خود راجع به بررسی اثرات کود مرغی بر گیاه Kareem et al., 2010کریم و همکاران )هکتار( را داشت. 
توزل و همکاران  تن در هکتار عملکرد بیشتری داشت. 7/2کتار کود مرغی نسبت به ه تن در 7ذرت بیان داشتند استفاده 

(Tuzel et al., 2003 )ترین کاله کالود مرغی به بیان داشتندفرنگی در بررسالی منالابع مختلالف کود دامی در تولید گوجه
آلفونس و سعد  فرنگی شد.است و باعث افزایش عملکرد و اجزای عملکرد گوجهمنبع برای تولیالد ایالن محصالول 

(Alfonse and Saad, 2000 ) در مقایسه کود دامالی و مرغی به این نتیجه رسیدند که خیارهای رشد یافته در کود دامی
 اند. بیشترین طول گیاه، وزن تر ساقه و برگ و وزن خشک را تولید کرده و زودتر به گُل نشسته

تن در هکتار  4بیشترین عملکرد از تیمار آبیاری کامل و نشان داد ( 8اثر متقابل آب آبیاری و کود مرغی )جدول 
تن در هکتار( تفاوت  45/33درصد نیاز آبی ) 57این نظر با تیمار  دست آمد که از تن در هکتار( به 74/36کود مرغی )

دار مشاهده نشد. در سطوح تن در هکتار کود مرغی تفاوت معنی 8و  2دار نداشت. در تیمار آبیاری کامل بین مصرف معنی



 

 

 توان گفتبنابراین می؛ رغی باعث کاهش عملکرد شدمتن در هکتار کود  8و  4درصد( مصرف  71باالی تنش آبی )تیمار 
  در شرایط تنش آبی شدید باید مقدار مصرف کود مرغی کاهش یابد.

آبیاری عملکرد کاهش یافت.  نشان داد با کاهش عمق آب (9)جدول  کمپوستاثرات متقابل آب آبیاری و ورمی
 )جدول دست آمد کمپوست بهورمیتن در هکتار  6درصد نیاز آبی و  011تن در هکتار( از تیمار  57/37) بیشترین عملکرد

وست کمپدر تیمارهای تنش آبی کاهش مصرف ورمیدار نداشت. درصد نیاز آبی تفاوت معنی 57که از این نظر با تیمار ؛ (9
 همراه داشت.  کمپوست کاهش عملکرد را بهبیشتر ورمی سطوح و باعث افزایش عملکرد شد هکتار(تن در  3)

تن در هکتار کود  4( نشان داد بیشترین عملکرد از تیمار 01کمپوست )جدول کود مرغی و ورمیاثرات متقابل 
تن در هکتار کود  2این نظر با تیمار دست آمد اما از  تن در هکتار( به 63/36کمپوست )تن در هکتار ورمی 6مرغی و 
-و ورمی مرغیکودهای  دار مشاهده نشد.تن در هکتار( تفاوت معنی 97/34کمپوست )تن در هکتار ورمی 9مرغی و 

دارا بودن عناصر پرمصرف و به مقدار  بخشند و بارشد را ترفیع می، عناصر مورد نیاز گیاهبه علت دارا بودن کمپوست 
ر د خیاربهبود پارامترهای رشد و عملکرد همچنین  شوند.بخشی خاک میمدت باعث تعادلدر درازها، کمتری ریزمغذی

توان به تغییراتی نسبت داد که پس از کاربرد این کودها در خاک کمپوست را مینتیجه کاربرد کودهای مرغی و ورمی
افری خاک، تقویت ظرفیت تبادل کاتیونی، کاهش شود. مواد آلی موجود در کودهای آلی موجب افزایش ظرفیت بایجاد می

 ;Wamba et al., 2012) شودتثبیت فسفر، افزایش ذخایر غذایی خاک و بهبود جذب عناصر توسط ریشه گیاه می

Waldrip et al., 2011.) مرغی عالوه بر افزایش فراهمی عناصر غذایی خاک، موجب بهبود خواص فیزیکی خاک  کود
 Isitekhale andشود )وزن مخصوص ظاهری و تخلخل خاک میشده، از طریق بقایای خود موجب کاهش 

Osemwota, 2014.) ( ظفری و همکارانZafari et al. 2019اثر کودهای آلی و شیمیایی ) کمپوست )کود مرغی، ورمی
د در با توجه به بهبود رشد و عملکرد نخورا بر رشد و عملکرد نخود مورد بررسی قرار دادند. ایشان بیان داشتند  و نیتروژن(

ی را توان این کودهای آلتیمارهای حاوی کودهای ارگانیک که در بیشتر موارد نتایجی بهتر از کود شیمیایی داشت، می
 .رای کودهای شیمیایی معمول در زراعت دیم نخود مدنظر قرار دادهای مناسبی بعنوان جایگزینبه

طور که مشاهده هماندهد. اثرات متقابل آب آبیاری، ورمی کمپوست و کود مرغی را بر عملکرد گیاه نشان می 2شکل 
کود مرغی تن در هکتار  4کمپوست، کاربرد تن در هکتار ورمی 3آبی و استفاده  نیاز در همه سطوح مختلفگردد می

تن در  4و  3درصد نیاز آبی گیاه،  011تن در هکتار کود مرغی داشت. تیمار  8و  2عملکرد بیشتری نسبت به کاربرد 
که از  ؛تن در هکتار( را در این گروه تیمارها داشت 0/30کمپوست و کود مرغی بیشترین عملکرد )ترتیب ورمیهکتار به

تار(، تن در هک 6کمپوست )داری نداشت. در استفاده سطوح باالتر ورمیاوت معنیدرصد نیاز آبی تف 57این نظر با تیمار 
تن در هکتار کود مرغی عملکرد بیشتری داشت که از این نظر این  4درصد نیاز آبی گیاه، کاربرد  57و  011در تیمارهای 

 011تن در هکتار( از تیمار  8/36عملکرد )به عبارت دیگر در این گروه تیمار باالترین دار نداشتند. تیمار تفاوت معنیدو 
در همین گروه تیمارها، در دست آمد. کمپوست و کود مرغی بهترتیب ورمیتن در هکتار به 4و  6درصد نیاز آبی گیاه و 

تن در هکتار مقدار عملکرد را کاهش  2تن در هکتار کود مرغی نسبت به تیمار  8و  4درصد نیاز آبی، کاربرد  71تیمار 
تن در هکتار کود مرغی باعث  8و  4کمپوست، در همه سطوح آبی کاربرد مقادیر تن در هکتار ورمی 9با مصرف د. دا

درصد نیاز آبی گیاه و  011در این گروه تیمارها، تیمار تن در هکتار کود مرغی شد.  2کاهش عملکرد نسبت به مصرف 
با تن در هکتار( را دارا بودند.  3/28مرغی بیشترین عملکرد )کمپوست و کود ترتیب ورمیتن در هکتار به 2و  9کاربرد 

کمپوست و کود مرغی به دلیل داشتن هدایت توان گفت استفاده بیش از اندازه از ورمیتوجه به نتایج به دست آمده می
یاری به آب آبالکتریکی باال، مانند بسیاری از مواد افزودنی موجب ایجاد شوری در محیط ریشه شده و در سطوح پایین 



 

 

ایت یابد که درنهعلت عدم شستشوی نمک به میزان کافی، رشد گیاه کاهش یافته و قطر، طول و وزن میوه کاهش می
در تحقیق خود بیان داشتند نیز ( Walker and Pilar, 2008والکر و پپیالر ) شود.منجر به کاهش عملکرد گیاه می

 شده و عملکرد گیاه را کاهشالکتریکی خاک  دیته و افزایش هدایتکود مرغی باعث کاهش اسیبیش از اندازه مصرف 
ش کمپوست و کود مرغی کاهآبی الزم است مصرف ورمیدهد. بنابراین برای جلوگیری از کاهش عملکرد در شرایط کممی

تفاده ی مورد اسکمپوست، مقدار کود مرغیابد. همچنین در همه سطوح آبیاری باید درصورت استفاده از مقادیر باالی ورمی
 را کاهش داد و یا بالعکس تا از کاهش عملکرد جلوگیری شود.

 

 کمپوست و کود مرغی بر عملکردمقایسه میانگین اثرات متقابل آب آبیاری، ورمی -2شکل 

Figure 2- Comparison of the average intraction effects of irrigation water, poultry manure and vermicompost 

(A× B ×C) on yield 

کیلوگرم  67/3) وری آبوری داشت. بیشترین بهرهدار بر مقدار بهرهمقدار آب آبیاری تأثیر معنی وری آب آبیاری:بهره 

کیلوگرم بر مترمکعب در هکتار( از تیمار  18/3) درصد نیاز آبی و کمترین مقدار آن 57هکتار( در تیمار  بر مترمکعب در
علت کم  دار مشاهده نشد.درصد نیاز آبی از این نظر تفاوت معنی 71و  011درصد نیاز آبی به دست آمد. بین تیمار  71

 ای یا عوامل متابولیکی مؤثر برتوان به عوامل روزنهرا می شدید وری آب آبیاری در گیاه در اثر تنش خشکیبودن بهره
نندة کسیون در طول تنش که در این شرایط عوامل محدودست و کاهش کربوکسیالپالاکسیدکربن به داخل کلروانتشار دی

داد. به علت  کنند، نسبتهای بیوشیمیایی نقش مهمی در کاهش فتوسنتز ایفا میل در واکنشتالای ناشی از اخروزنه غیر
ری ون، بیشتر گیاهان تمایل دارند در شرایط تنش آبی متوسط، بهرهای و جذب کربنبود ارتباط خطی بین هدایت روزنه

 Sahin et)اهین و همکاران سو ( Ahmad et al., 2009)حمد و همکاران ا (.Chaves, 1999) خود را افزایش دهند

al., 2012 )کمپوست تأثیر استفاده از ورمی .وری مصرف آب آبیاری را در شرایط تنش آبی گزارش کردندافزایش بهره
تن در هکتار  6( از تیمار بر متر مکعبکیلوگرم  22/3وری )وری مصرف آب داشت. بیشترین مقدار بهرهدار بر بهرهمعنی
 وری گردید. دست آمد و استفاده کمتر و بیشتر از این مقدار باعث کاهش بهره کمپوست بهورمی

وری مصرف تن در هکتار کود مرغی باعث افزایش بهره 8و  2غی نسبت به مصرف رتن در هکتار کود م 4مصرف 
اربرد کود دامی در خالاک باعالث پالوک شالدن خالاک، افالزایش ظرفیت نگهداری رطوبت خاک و ک(. 5آب شد )جدول 
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کاله بالا افالزایش قالدرت حاصلخیزی خاک بخشالد، ضالمن ایالنهالای فیزیکی آن را بهبود میبندی خاک شده و ویژگیدانه
  (.Eghball at al., 2001یابد )افزایش می مصرف آب وریبهرهو در نتیجه بهبود بخشیده محصول را و عملکرد رشد 

تن  4درصد نیاز آبی و  57وری مصرف آب از تیمار ( بیشترین بهره8اثرات متقابل آب آبیاری و کود مرغی )جدول 
 2درصد نیاز آبی استفاده بیشتر از  71آمد. در تیمار  دست کیلوگرم بر مترمکعب( به 34/3در هکتار مصرف کود مرغی )

تن در هکتار کود مرغی  4آبیاری کامل استفاده  روری مصرف آب شد. در تیماتن در هکتار کود مرغی باعث کاهش بهره
تیمار وری شد که از این نظر این دو تن در هکتار باعث کاهش بهره 8و  2وری مصرف آب را افزایش داد اما سطوح بهره

وری بیشترین مقدار بهرهنشان داد  (9)جدول  کمپوستاثرات متقابل آب آبیاری و ورمی دار نداشتند.با هم تفاوت معنی
دست آمد که از این  کیلوگرم در هکتار( به 38/3کمپوست )تن در هکتار ورمی 6درصد نیاز آبی و  57مصرف آب از تیمار 

کمپوست درصد نیاز آبی استفاده از سطوح باالی ورمی 71دار نداشت. در تیمار تفاوت معنیدرصد نیاز آبی  011نظر با تیمار 
وری آب باعث افزایش بهره تن در هکتار( 3)تیمار  کمپوستکاهش مقدار ورمیوری مصرف آب شد و باعث کاهش بهره

باشد. در تیمار آبیاری می تن در هکتار 9و  6آبیاری گردید که علت آن افزایش عملکرد در این تیمار نسبت به تیمارهای 
 وری آب آبیاری شد.دلیل کاهش عملکرد باعث کاهش بهره کمپوست بهدرصد نیاز آبی گیاه( کاهش ورمی 011) کامل
دمان دهد و باعث افزایش راندلیل داشتن ساختمان اسفنجی مصرف آب را کاهش میکمپوست بهن داد ورمیانش اتتحقیق
 بین وته ازب گندیدگی مولد هایپاتوژن انواع به ابتال خطر کود این از استفاده با بیان داشتندهمچنین  گردد.وری میو بهره

  .یابدکاهش می سومیک تا نیز آبیاری آب مصرف و رودمی

تن در  4وری مصرف آب از تیمار نشان داد بیشترین بهره  (01کمپوست )جدول اثر متقابل کود مرغی و ورمی
تن  2دست آمد که از این نظر با تیمار  کیلوگرم بر مترمکعب( به 57/3کمپوست )تن در هکتار ورمی 6کود مرغی و  هکتار

 2دار نداشت. در تیمارهای پایین مصرف کود مرغی )کمپوست تفاوت معنیتن در هکتار ورمی 9در هکتار کود مرغی و 
وری مصرف آب افزایش یافت. در تیمارهای باالی کود مرغی کمپوست بهرهتن در هکتار( با افزایش سطح مصرف ورمی

 ,Piri and Bameriوری مصرف آب افزایش یافت. پیری و بامری )کمپوست بهرهتن در هکتار( با کاهش ورمی 8)

ررسی را مورد ب وری آب گیاه سیر در زهک دشت سیستانبرهمکنش مقادیر آب و کودهای آلی و شیمیایی بر بهره( 2019
ها نشان داد استفاده تلفیقی از کود دامی و شیمیایی در شرایط تنش آبی باعث بهبود عملکرد نتایج تحقیق آنقرار دادند. 

 وری مصرف آب شد.و افزایش بهره

نشان داده شده است.  3در شکل  وری مصرف آببر بهره مرغیکمپوست و کود اثرات متقابل آب آبیاری، ورمی
درصد نیاز  57مکعب( از تیمار کیلوگرم بر متر 5/4وری مصرف آب )شود باالترین بهرهطور که از شکل مشاهده میهمان

مصرف آب کمتر در  که نتیجه کمپوست و کود مرغی به دست آمدترتیب ورمیتن در هکتار به 4و  6آبی گیاه، مصرف 
رغم عملکرد باالتر، یاز آبی به دلیل استفاده بیشتر از آب علیدرصد ن 011این تیمار و عملکرد باالتر آن بود. تیمارهای 

( بیان داشتند که بروز تنش آبی با Gamity et al., 1983گامیتی و همکاران )وری مصرف آب کمتری داشتند. بهره
از لیت سی فعادهد، اما به واسطهوری مصرف آب(، یعنی عملکرد را تحت تأثیر قرار می)بهرهWPوجودی که صورت کسر 

یمارهای یابد. در توری مصرف آب تا حدودی افزایش میو کار تنظیم اسمزی گیاه مخرج کسر بیشتر کاهش یافته و بهره
توان گفت با توجه به این که میزان عملکرد نیز)صورت کسر( به میزان قابل توجهی کاهش درصد نیاز آبی گیاه می 71

 Abbat etابات و همکاران ) درصد نیاز آبی گیاه شده است. 57به تیمار وری مصرف آب نسبت یافته باعث کاهش بهره

al., 2004ری مصرف ووری مصرف آب دست یافتند و بیان داشتند که افزایش بهره( نیز به نتایج مذکور در خصوص بهره
 آب در کم آبیاری بیشتر است.



 

 

تن در هکتار( در همه  9کمپوست )تیمار در مقادیر باالی مصرف ورمیتوان از شکل مشاهده کرد همچنین می
وری مصرف آب باعث کاهش بهره ،تن در هکتار( به دلیل کاهش عملکرد 2سطوح آبی مصرف زیاد کود مرغی )بیشتر از 

تن در  8و  9درصد نیاز آبی گیاه و مصرف  011کیلوگرم در هکتار( در تیمار  38/0وری مصرف آب )شد. کمترین بهره
توان به افزایش شوری زیاد خاک در اثر مصرف علت آن را میکمپوست و کود مرغی به دست آمد. ورمیترتیب  هکتار به

 شود. کمپوست و کودمرغی نسبت داد که منجر به کاهش عملکرد میباالی ورمی

 

 

 وری مصرف آبکمپوست و کود مرغی بر بهرهمیانگین اثرات متقابل آب آبیاری، ورمیمقایسه  -3شکل 

Figure 3- Comparison of the average intraction effects of irrigation water, poultry manure and vermicompost 

(A× B ×C) on water productivity 

در ظرفیت فتوسنتزی  مؤثرترین عوامل های فتوسنتزی از مهمدانهمقدار کلروفیل و رنگ :bو کلروفیل  aکلروفیل 

ه واریانس هستند. نتایج تجزی مؤثرتوده طور مستقیم بر سرعت و میزان فتوسنتز و تولید زیستزیرا بهگیاهان هستند 
ها در سطح احتمال یک و پنج درصد کمپوست و اثرات متقابل آن( نشان داد اثر تنش خشکی، کود مرغی و ورمی6)جدول 

( نشان داد با کاهش عمق آب 00گیری شده )جدول اندازهتأثیرگذار بود. مقایسه میانگین صفات  bو  aبر مقادیر کلروفیل 
 bگرم بر گرم وزن تر( و کلروفیل میلی 63/1) aکاهش یافت. بیشترین مقدار کلروفیل  bو  aآبیاری مقادیر کلروفیل 

درصد نیاز آبی  57دست آمد اما از این نظر با تیمار  درصد نیاز آبی گیاه به 011گرم بر گرم وزن تر( از تیمار میلی 36/1)
 هاروزنه شدن بسته گیاهان در مقاومتی اولین مکانیسم خشکی تنش شرایط در کهاین به توجه با دار نداشت.تفاوت معنی

 یابدمنظور فرایند فتوسنتز در کلروپالست کاهش میبه کربناکسیددی ورود باشد،می برگ در آب موجود حفظ و
(Hosseinzadeh et al., 2016.) 

. بیشترین (00)جدول  دار بر مقادیر کلروفیل داشتدرصد تأثیر معنی 7 لکمپوست در سطح احتمااستفاده از ورمی 

تن در هکتار  6گرم بر گرم وزن تر( از تیمار میلی 34/1) bگرم بر گرم وزن تر( و کلروفیل میلی 79/1) aمقدار کلروفیل 
 ن عناصر غذایی و افزایش کلروفیل و در نتیجه بهبود فتوسنتز و یا بهکمپوست با تأمیورمیدست آمد.  کمپوست بهورمی

های ظتدهد اما غلهای رشد گیاهی نظیر اکسین و سیتوکینین رشد گیاه را افزایش میدلیل برخورداری از برخی هورمون
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 های باالدر غلظت هایی نظیر اکسین کههای زیاد هورموندلیل ایجاد تنش اسمزی در محیط و یا نسبت هزیاد آن ب
 Chiluvuruهمکاران )چیلورو و و ؛ (Dionne et al., 2012رشد گیاه دارد ) بازدارنده رشد گیاه هستند، اثرات منفی بر

et al., 2009کمپوست محتوای کلروفیل را در ویگنا و سنتال افزایش داد ولی ( در تحقیق خود بیان داشتند کاربرد ورمی
ثرات کود مرغی بر کلروفیل نشان ادرصد کمتر بود.  21کمپوست نسبت به تیمار درصد ورمی 31میزان کلروفیل در تیمار 

شد و مقادیر کمتر و بیشتر از این  bو  aتن در هکتار کود مرغی باعث افزایش مقادیر کلروفیل  4داد استفاده از سطح 
 افزایش( نشان داد با کاهش آب آبیاری و 02 )جدول مرغیاثرات متقابل آب آبیاری و کود مقدار کلروفیل را کاهش داد. 

از تیمار  bو  a کاهش یافت. بیشترین مقادیر کلروفیل bو  aمقادیر کلروفیل  تن در هکتار 4مرغی بیشتر از مصرف کود 
دست آمد اما  به گرم بر گرم وزن تر(میلی 27/1و  63/1به ترتیب تن در هکتار کود مرغی ) 4درصد نیاز آبی گیاه و  011

 گرم بر گرم وزن تر(میلی 22/1و  76/1به ترتیب تن در هکتار کود مرغی ) 4درصد نیاز آبی گیاه و  57از این نظر با تیمار 
 71)تیمار  انجام شده بودشدید آبیاری ( نشان داد در سطوحی که کم02دار مشاهده نشد. همچنین جدول )اختالف معنی

مقادیر کلروفیل شد. دوام فتوسنتز و حفظ کلروفیل برگ تحت  کاهشباعث  مرغیکود  افزایش مصرف درصد نیاز آبی(
 ها فیزیولوژیکی مقاومت به تنش است. تنش از جمله شاخص

 Ghosh etغلظت کلروفیل برگ یکی از عوامل کلیدی در تعیین سرعت فتوسنتز و تولید ماده خشک گیاه است )

al., 2004) ز ای در فتوسنتغیرروزنه عنوان یک عامل محدودکنندهتواند بهیط خشکی میبنابراین کاهش آن در شرا؛
 یابد. حساب آید. با افزایش تنش خشکی میزان کلروفیل برگ کاهش میبه

دیگر در عبارتیابد. بهدر شرایط تنش آبی فاکتورهای الزم برای سنتز کلروفیل کاهش و تخریب آن افزایش می
ها در طی روز، سعی در حفظ محتوای آب نسبی خود دارد، در این زمان داشتن روزنهبا بسته نگهآبی، گیاه شرایط تنش کم

ه ب اضافی ناشی از فتولیز آب، باعث تولید اکسیژن فعال و خسارت مختل شده و الکترون IIانتقال الکترون در فتوسیستم 
ترین مگردد. یکی از مهتوای کلروفیل گیاه میها و کاهش محها، پروتئینغشای سلولی از طریق پراکسیداسیون چربی

وسنتز کلروفیل باشد، بنابراین بیهیدروژن( می های اکسیژن فعال )پراکسیدوسیله گونهدالیل کاهش کلروفیل تخریب آن به
های متفاوتی از تأثیر تنش بر کلروفیل گزارش (. در گیاهان گزارشHoekstra et al., 2001شود )با محدودیت مواجه می

و کلروفیل  bو  aشده است. در آزمایشی تأثیر خشکی بر رشد گیاه آفتابگردان بررسی شد. نتیجه نشان داد غلظت کلروفیل 
شدت کاهش داد (. تنش آبی در گیاه ذرت و گندم مقدار کلروفیل را بهManivaannan et al., 2007کل کاهش یافت )

(Nayyar and Gupta, 2006 .) 

( اثر سدیم Gorgini Shabankareh and Khorasaninejad., 2016نژاد )شبانکاره و خراسانیگرگینی
تخریب  ها بیان داشتند تنش خشکی بانیتروپروساید را بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه مرزه مورد بررسی قرار دادند. آن

و متعاقب آن  bو  aهای کلروفیل دانهوپالست باعث کاهش مقدار رنگسامانه فتوسنتزی، تخریب غشاء سلولی و کلر
( نشان داد در تیمارهای آبیاری کامل 03کمپوست )جدول اثر متقابل آب آبیاری و ورمیگردد. کاهش توانایی فتوسنتز می

مشاهده شد که از کمپوست تن در هکتار ورمی 6در سطح مصرف  bو  aدرصد نیاز آبی بیشترین مقادیر کلروفیل  57و 
تن در هکتار  9و  6درصد نیاز آبی استفاده از مقادیر  71در تیمار دار مشاهده نشد. این نظر بین این دو تیمار تفاوت معنی

استفاده ( نشان داد 04کمپوست و کود مرغی )جدول اثر متقابل ورمیرا کاهش داد.  bو a  کمپوست مقادیر کلروفیلورمی
ه از سطوح استفادکمپوست بیشترین تأثیر را بر مقادیر کلروفیل داشت. تن در هکتار ورمی 6تن در هکتار کود مرغی و  4

اصر کودهای آلی حاوی عنتحقیقات نشان داده است کمپوست و کود مرغی باعث کاهش مقادیر کلروفیل شد. باالی ورمی
یم روی، مس، آهن، فسفر، پتاسعناصر مانند و قابلیت جذب  شوندمیافزایش  مواد آلی خاک  باعثکه  باشندمیریزمغذی 



 

 

افزایش جذب عناصر غذایی خاک و جذب مواد توسط گیاه و رشد ناشی از آن موجب  .دندهو نیتروژن را افزایش می
قدار نیتروژن خاک را افزایش کودهای آلی م. (Rezaei nejhad and Afiauni, 2000) شودافزایش میزان کلروفیل می

 (.  Eidi et al., 2004شود )داده و باعث افزایش کلروفیل برگ می

ها به اسخ آنهای مختلف گیاهی داشته و پمختلفی بر میزان پروتئین گونه تأثیرتنش آبی  :میوهماده خشک  پروتئین

 تاس مختلف یک گیاه هم قابل مشاهدههای این تنش بسته به گونه متفاوت است. این تفاوت حتی بین ارگان
(Dubey,1999 ،در تحقیق حاضر، میزان آب آبیاری .) ی بر دارمعنی تأثیرها کمپوست و اثر متقابل آنورمیکود مرغی و

 (. بررسی اثرات میزان آب آبیاری بر مقدار پروتئین6 )جدول موجود در محصول خیار داشت ماده خشک درصد پروتئین
 آمد و پروتئین به دستدرصد نیاز آبی  57در تیمار  ماده خشک میوه پروتئیننشان داد بیشترین مقدار  میوه ماده خشک

 ,.Pelah et al) پاله و همکاران (. گرچه، برخی تحقیقات مثل00 در سایر تیمارها کمتر بود )جدول ماده خشک میوه

بیوشیمیایی  چون تولید پروتئین مانند سایر ترکیبات ؛اماشود. نتیجه گرفتند که تنش آبی موجب افزایش پروتئین می (1997
 دهد. همچنین، طبق نتایج حاصله با افزایشاست. بروز تنش آبی شدید تولید آن را کاهش می وجود آب کافی وابسته به

 و مقادیر کمتر و بیشتر از این افزایش یافت ماده خشک میوه پروتئینمقدار  تن در هکتار 6تا سطح  کمپوستمقدار ورمی
کمپوسالت در طول آزادسازی ترکیبات نیتروژناله از ورمالی(. 00 )جدول شد ماده خشک پروتئینمقدار مقدار باعث کاهش 

فزایش پروتئین باعث ا کمپوستنیاز برای تولید پروتئین از کود ورمیتوجهی از عناصر پیشمین مقدار قابلأتو فصل رشد 
  (.Muhammad and Hussain, 2010گیاه شد )

-انهفرنگی و تحت شرایط گلخکمپوست در گیاه گوجهنیز مبین آن بود که استفاده از ورمی (Zaller, 2007) زالر تحقیق

ژیک در د که افزایش فعالیت بیولوکر او مشاهده .ای، موجب بهبود چشمگیر غلظت پروتئین نسبت به تیمار شاهد گردید
کننده رشد و بهبود جذب عناصری چون نیتروژن، کمپوست، از طریق تأثیر بر تولید مواد تنظیمورمیمحیط رشد حاوی 

وژیک در افزایش فعالیت بیولفرنگی، موجب بهبود غلظت نیتروژن نیز در آن گردد. تواند ضمن افزایش وزن میوه گوجهمی
تروژن، ضمن افزایش عملکرد گیاه موجب بهبود کمپوست و پیامد آن بهبود جذب عناصری چون نیمحیط رشد حاوی ورمی

کمپوست بر افزایش پروتئین در ثیر مثبت ورمیأت and Xu, 2016) (Mouمو و اکسیو  گردد.و افزایش پروتئین گیاه می
  اسفناج را گزارش کردند.

تن در هکتار کود مرغی باعث  4( نشان داد استفاده 00)جدول  ماده خشک میوه پروتئینکود مرغی بر مقدار  اثر
 57و  011در تیمارهای ( نشان داد 02خیار شد. اثر متقابل کود مرغی و آب آبیاری )جدول ماده خشک پروتئین افزایش 

د وشد و استفاده بیشتر از کمیوه  ماده خشک افزایش پروتئینتن در هکتار باعث  4درصد نیاز آبی افزایش کود مرغی تا 
تن در هکتار کود  8و  4درصد نیاز آبی استفاده از سطوح  71را کاهش داد. در تیمار  میوه ماده خشک مقدار پروتئینمرغی 
تن در هکتار کود  2ار آبی با مصرف یمن تآدر  میوه ماده خشک پروتئینرا کاهش داد و بیشترین مقدار  پروتئینمرغی 

 دست آمد.  مرغی به
درصد نیاز آبی  57( نشان داد با کاهش عمق آب آبیاری تا 03 کمپوست )جدولآبیاری و ورمیاثرات متقابل آب 

 افزایش یافت. بیشترین مقدار پروتئین ماده خشک میوه پروتئینمقدار تن در هکتار  6تا کمپوست گیاه و افزایش ورمی
دست آمد و  به درصد 30/77به میزان  کمپوستتن در هکتار ورمی 6درصد نیاز آبی و  57از تیمار  ماده خشک میوه

شد. بر طبق نتایج،  حاصل 75/25میزان  به کمپوستتن در هکتار ورمی 9درصد نیاز آبی و  71کمترین مقدار آن در تیمار 
وی و  د.ارد ماده خشک میوه پروتئینثیر بیشتری بر افزایش میزان مپوست در شرایط بروز تنش مالیم تأکافزودن ورمی

ی و فرنگی در میزان متوسط آبیاردریافتند که بیشترین میزان پروتئین محلول در گوجه (Wei et al., 2009)همکاران 
نتیجه مشابهی در مورد گیاه  (Afshar et al., 2014)افشار و همکاران  شود. همچنینحداکثر استفاده از کود حاصل می



 

 

خیار ماده خشک  پروتئین( بیشترین درصد 04کمپوست و کود مرغی )جدول ورمیاثر متقابل  آوردند. دست مریم به خار
تن  8زمان درصد( حاصل شد. استفاده هم 42/78)کمپوست تن در هکتار ورمی 6تن در هکتار کود مرغی و  4در تیمار 

 را کاهش داد.  ماده خشک درصد پروتئینکمپوست در هکتار کود مرغی و مصرف سطوح مختلف ورمی
 

 

 

 گیری شدهمقایسه میانگین صفات کیفی اندازه -11 جدول

Table 11 - Comparison of the average of the measured qualitative traits 

 تیمار

treatment 

 پروتئین ماده خشک میوه )درصد(

The protein of the dry matter 

of the fruit  (%) 

 bکلروفیل 

 گرم بر گرم()میلی

Chlorophyll b (mg.gr-1) 

 aکلروفیل 

 گرم بر گرم()میلی

Chlorophyll a (mg.gr-1) 

 )مترمکعب( مقدار آب آبیاری

r amount of  irrigation wate

)3(m 

 آبی نیاز 011٪
%100 water requirement 

48.41b 0.36a 0.63a 

 آبی نیاز 75٪
 %75 water requirement 

56.31a 0.31a 0.58a 

 آبی نیاز 50٪
%50 water requirement 

34.21c 0.19b 0.39b 

 مقدار ورمی کمپوست

 )تن در هکتار( 

Amount of vermicompost 

)1-(ton.ha  

3 44.56b 0.25b 0.46b 

6 55.78a 0.34a 0.59a 

9 31.62c 0.18c 0.35c 
 مقدار کود مرغی

 )تن در هکتار( 
Amount of poultry manure 

 (ton ha-1) 

2 34.28b 0.23b 0.42b 

4 56.87a 0.31a 0.61a 

8 37.64b 0.15c 0.38b 

 .دار ندارنداختالف معنی ٪ 7 های دارای حروف یکسان بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمالمیانگیندر هر ستون 

In each culomn averages with the same letters do not have significant differences based on Duncan's test at the 5% 

probability level. 

 

 گیری شده( بر پارامترهای کیفی اندازهB×Aمقایسه میانگین اثرات متقابل مقدار آب آبیاری و کود مرغی )-12 جدول

Table 12-Comparison of the average intraction effects of the amount of irrigation water and poultry manure (B×A) on 

the measured quality parameters 

  aکلروفیل 

 گرم بر گرم()میلی

 a Chlorophyll

)1-(mg.gr 

 bکلروفیل 

 گرم بر گرم()میلی
b  Chlorophyll

)1-(mg.gr 

ماده خشک میوه پروتئین 

 )درصد(

The protein of the dry 

matter of the fruit  (%) 

 مقدار کود مرغی

 )تن در هکتار( 
Amount of poultry manure 

)1-(ton ha  

 مقدار آب آبیاری

 )مترمکعب(

amount of 

)3(m rirrigation wate  

0.46b 0.19b 42.15b 2 011٪ آبی نیاز 

011% water 
requirement 

0.63a 0.25a 45.18b 4 
0.35c 0.15d 39.23c 8 
0.41b 0.19b 45.63b 2 57٪ آبی نیاز 

75 % water requirement 0.56a 0.23a 57.85a 4 
0.28d 0.13e 36.16cd 8 
0.31c 0.16c 34.25d 2 71٪ آبی نیاز 

50 % water requirement 0.27d 0.17c 33.56d 4 
0.21e 0.12e 26.51e 8 

 .دار ندارنداختالف معنی ٪ 7 های دارای حروف یکسان بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمالمیانگیندر هر ستون 

In each culomn averages with the same letters do not have significant differences based on Duncan's test at the 5% 

probability level. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 گیری شده( بر پارامترهای کیفی اندازهC×Aکمپوست )مقایسه میانگین اثرات متقابل مقدارآب آبیاری و ورمی -13 جدول

Table 13- Comparison of the average interaction effects of irrigation water and vermicompost (C×A) on the measured 

quality parameters 

  aکلروفیل 

 گرم( گرم بر)میلی

)1-a (mg.gr Chlorophyll 

  bکلروفیل 

 گرم بر گرم()میلی

) 1-b (mg.gr Chlorophyll 

 پروتئین ماده خشک میوه )درصد(

The protein of the dry matter 

of the fruit  (%) 

 )تن در هکتار( مقدار ورمی کمپوست

vermicompost of  Amount

)1-(ton.ha 

 مقدار آب آبیاری

amount of 

 irrigation water 

0.43b 0.17b 40.23c 3 011٪ آبی نیاز 
011% water 

requirement 
0.59a 0.23a 47.68b 6 
0.32c 0.14d 37.19dc 9 

0.39b 0.18b 44.53b 3 57٪ آبی نیاز 
75 % water 

requirement 
0.55a 0.21a 55.31a 6 
0.27c 0.12e 38.26c 9 

03c 0.14d 35.75d 3 71٪ آبی نیاز 
50 % water 

requirement 
0.28c 0.16c 31.41e 6 
0.19d 0.11e 27.57ef 9 

 .دار ندارنداختالف معنی ٪ 7 های دارای حروف یکسان بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمالمیانگیندر هر ستون 

In each culomn averages with the same letters do not have significant differences based on Duncan's test at the 5% 

probability level. 

 

 گیری شده( بر پارامترهای کیفی اندازهC×Bمقایسه میانگین اثرات متقابل کود مرغی و ورمی کمپوست )-14 دولج

Table 14-Comparison of the average intraction effects of poultry manure and vermicompost (C×B) on the measured 

quality parameters 

 aکلروفیل 

 گرم بر گرم()میلی
Chlorophyll a 

)1-(mg.gr  

 bکلروفیل 

 گرم بر گرم()میلی
Chlorophyll b 

(mg.gr-1) 

پروتئین ماده خشک میوه 

 )درصد(

The protein of the dry 

matter of the fruit  (%) 

 مقدار ورمی کمپوست

Amount of 

vermicompost 

)1-(ton ha  

 مقدار کود مرغی

 )تن در هکتار( 
Amount of poultry 

)1-manure (ton ha 

0.42c 0.18c 45.24c 3  
0.55ab 0.23b 51.26b 6 2 

0.58a 0.26a 55.87a 9  

0.48b 0.21b 50.36b 3  

0.62a 0.28a 58.42a 6 4 

0.36d 0.15cd 40.12c 9  

0.33d 0.14d 38.56cd 3 8 

0.31de 0.13d 36.82d 6  
0.24e 0.10e 28.49e 9  

 .دار ندارنداختالف معنی ٪ 7 های دارای حروف یکسان بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمالمیانگیندر هرستون 

In each culomn averages with the same letters do not have significant differences based on Duncan's test at the 5% 

probability level. 

 

 گیرینتیجه

کمپوست بر خصوصیات کمی و کیفی خیار در شرایط این مطالعه با هدف بررسی اثرات متقابل کود مرغی و ورمی
 سه سطح کود مرغی یتیمارها باهای خرد شده در قالب طرح کامل تصادفی صورت کرتآبیاری انجام شد. آزمایش بهکم



 

 

 71و  57، 011تن در هکتار( و سه سطح عمق آب آبیاری ) 9و  6، 3کمپوست )تن در هکتار(، سه سطح ورمی 8و  4، 2)
ت و کمپوسک از کودهای ورمیدر این تحقیق اثر مصرف جداگانه هر یشود که یادآور می .انجام شددرصد نیازآبی گیاه( 

آبیاری مورد بررسی قرار نگرفت و نتایج مربوط به اثرات مصرف تلفیقی این دو کود کود مرغی در شرایط مختلف کم
درصد نیاز آبی گیاه و  011در تیمار  تن در هکتار( 8/36) نشان داد بیشترین مقدار عملکرد های تحقیقیافته. باشدمی

درصد  57دست آمد که از این نظر با تیمار  کمپوست بهتن در هکتار ورمی  6تن در هکتار کود مرغی و  4 تلفیقی مصرف
درصد  57از تیمار نیز مکعب( کیلوگرم بر متر 5/4وری مصرف آب )باالترین بهرهدار مشاهده نشد. نیاز آبی تفاوت معنی
کمپوست و کود مرغی به دست آمد که نتیجه مصرف آب ترتیب ورمیتن در هکتار به 4و  6 تلفیقی نیاز آبی گیاه، مصرف

 رغم عملکرددرصد نیاز آبی به دلیل استفاده بیشتر از آب علی 011کمتر در این تیمار و عملکرد باالتر آن بود. تیمارهای 
دلیل کاهش عملکرد نیز به درصد نیاز آبی( 71)تیمار  تر نیاز آبیسطوح پایینوری مصرف آب کمتری داشتند. باالتر، بهره
 درصد نیاز 57مقدار آب داده شده به گیاه را به مقدار در شرایط مشابه تحقیق توان لذا می وری کمتری داشت.بیشتر، بهره

 بدونتن در هکتار کود مرغی  4کمپوست و تن در هکتار ورمی 6مصرف توأم  مناسب مدیریت باگیاه کاهش داد و  آبی

از نظر کیفی کاربرد  ، مقدار آب کمتری مصرف نمود.وری مصرف آبضمن افزایش بهره محصول عملکرد دارمعنی کاهش
 کامالتایج ین نا کمپوست و کود مرغی باعث افزایش پارامترهای کیفی کلروفیل و پروتئین ماده خشک گیاه شد.ورمی

کارگیری آن نتایج مفیدی خواهد داشت. مخصوصا ای بهموجود در هر منطقه ئلکاربردی است و بر اساس هر یک از مسا
البته نتایج محدود به منطقه نیست و در مناطق مشابه از نظر اقلیمی، قابل  وجود دارد.در شرایطی که محدودیت منابع آب 

پوست و کممصرف سطوح باال از ورمیتحقیقات گذشته نشان داده است که با توجه به اینگردد پیشنهاد میست. ا اجرا
شود، الزم است برای گیاهان مختلف سطوح مناسب این کودها تعیین کود مرغی باعث شوری خاک و کاهش محصول می

 گردد. 
 

 تقدیر و تشکر

 IR- UOZ-GR-1837پژوهانه:  است. کد شده انجام زابل دانشگاه مالی حمایت با پژوهش این

 منابع

1. Abbat P.E., Dardanelli J.L. Canatarero M.G. Melchiori M., and Suero, E.. 2004. Climate 

and water availability effects on water use efficiency in wheat. Crop Scince. 44: 474-

483. 

2. Abduli M. A., Amiri L., Madadian E., Gitipour S., and Sedighian S. 2013. Efficiency 

of vermicompost on quantitative and qualitative growth of tomato plants. International 

Journal of Environmental Research 7: 467- 472 
3. Adediran JA, Taiwo LB, Akande MO, Sobulo RAand Idowu OJ, 2004. Application of 

organic and in-ganic fertilizer for sustainable maize and cowpea yields in Nigeria. 

Journal of Plant Nutrition, 27: 1163-1181. 

4. Afshar R.K., Chaichi M.R., Assareh M.H., Hashemi M., Liaghat A. 2014. Interactive 

effect of deficit irrigation and soil organic amendments on seed yield and flavonolignan 

production of milk thistle (Silybum marianum L. Gaertn.). Ind Crops Pro. 58: 166-172.  

5. Ahmadpour R., Armand N., and Hosseinzadeh S.R. 2016. Effect of vermicompost 

extract on germination characteristics of chickpea (Cicer arietinum L.) under salinity 

stress. Seed Research, 2(2): 123-135. 



 

 

6. Ahmed M.E., El-Kader N.I.A and El-Kader Derbala A.A. 2009. Effect of irrigation 

frequency and potassium source on the productivity, quality and storability of garlic. 

Journal of Basic and Applied Sciences. 3(4): 4490-4497. 
7. Alfonse M. and E.M. Saad. 2000. Growing greenhouse cucumber in farmyard and 

chicken manure media in combination with foliar application of zinc, manganese and 

boron. Egypt. J. Hort. 27(3): 315-336. 

8. Amoo Aghaei, R., and Baqaei M. 2013. Effect of concentration-dependent 

vermicompost and its extract on seed germination and black seed vegetative growth. 

Plant Research,27(4):691-702. (In Persian with English abstract) 

9. Anwar M, Patra DD, Chand S, Alpesh K, Naqvi AA and Khanuja SPS, 2005. Effect of 

organic manures and inorganic fertilizer on growth, herb and oil yield, nutrient 

accumulation, and oil quality of French basil. Communications in Soil Science and Plant 

Analysis, 36 (13): 1737-1746. 

10. Arancon N.Q., Edwards C.A., Bierman P., Welch C., and Metzeger J.D. 2004. 

Influences of vermicomposts on field strawberries: 1.Effects on growth and yields. 

Bioresource Technology 93: 145-153 
11. Arguello J.A., Ledesma A., Nunez S.B., Rodriguez C.H., and Goldfarb M.D. 2006. 

Vermicompost effects on bulbing dynamics, nonstructural carbohydrate content, yield 

and quality of Rosado paraguayo garlic bulbs. Hort. Sci. 41: 3. 589-592. 

12. Arnon A. N. 1967. Method of extraction of chlorophyll in the plants. Agron. J. 23:112-

121. 
13. Atiyeh R.M., Arancon N., Edwards C., and Metzger J.D. 2001. The influence of 

earthworm processed pig manure on the growth and productivity of marigolds. 

Bioresource Technology, 81(2),103-108. 

14. Atiyeh R.M., Edwards C.A., Subler S., and Metzger J.D. 2002. Pig manure 

vermicompost as a component of a horticultural bedding plant medium: effects on 

physicochemical properties and plant growth. Bioresour. Technology, 78(1), 11-20. 

15. Azarmi R.,TorabiGiglou M.and Hajiegharari B. 2009.The effect of sheep-manure 

vermicompost on quantitativeand qualitative properties of cucumber (Cucumis sativus 

L.) grown in the greenhouse. Afr. J. Biotech. 8(19): 4953- 4957. 

16. Babaei K., Amini-Dehghi M., Modares Sanavi A.M., and Jabari M. 2010. Water deficit 

effect on morphology, prolin content and thymol percentage of Thyme (Thymus 

vulgaris L.). Iran. J. Med. Arom. Plant. 26: 2. 239-251. (In Persian with English abstract) 
17. Bayoumi T.Y., Eid M., and Metwali E.M. 2008. Application of physiological and 

biochemical indices as a screening technique for drought tolerance in wheat genotypes. 

Biotechnology. 7, 2341-2352. 

18. Beyk Khurmizi A.,Ganjeali A., Abrishamchi P., and Parsa, M. 2010. The effect of 

vermicompost on salt tolerance of bean seedlings (Phaseolus vulgaris L.). Agroecology. 

23,474-485.  

19. Chaves MM .1999.Effects of water deficits on carbon assimilation. Experimental 

Botany.42:1-16 
20. Chiluvuru N. Tartte V. and Chandra M. 2009. Plant bioassay for assessing the effects 

of vermicompost on growth and yield of and two important medicinal plants. J. D. S. A. 

4: 160- 164. 
21. Dionne R.J., Tweddell H.A., and Avis T.J. 2012. Effect of non-aerated compost teas on 

dampingoff pathogens of tomato. Canadian Journal Plant Pathology. 34(1):51–57 
22. Dubey R.S. 1999. Protein synthesis by plants under stressful conditions. Handbook of 

plant and crop stress, 2, pp.365-397. 

23. Ebrahimi E., Asadi G., and Niemsdorff  P.V.F. 2019. A field study on the effect of 

organic soil conditioners with different placements on dry matter and yield of tomato 



 

 

(Lycopersicon esculentum L.). International journal of  Recycling of 

Organic Waste in Agriculture. 8 (1), 59-66. 

24. Eghball B., Wienhold B., and Gilley J. 2001. Comprehensive manure management for 

improved nutrient utilization and environment quality. Soil and Water Conservation 

Research 1: 128-135. 
25. Eidi A., Eidi M., Oryan S., and Esmaeili A. 2004. Effect of garlic (Allium sativum) 

extract on levels of urea and uric acid in normal and streptozotocin-diabetic rats Iranian 

Journal of Pharmaceutical Research 3:52-52 (In Persian with English abstract). 

26. El-Mageed T.A.A. and Semida W.M.,2015. Effect of deficit irrigation and growing 

seasons on plant water status, fruit yield and water use efficiency of squash under saline 

soil. Scintia Horticulturae.186: 89-100. 

27. Fallahi J. 2009. Effects of biofertilizers and chemical fertilizers on quantity and quality 

characterize of Chamomile (Matricaria Chamomilla L.) as a medicinal plant. M.Sc. 

Thesis Fac. Agric. Ferdowsi Universuty of Mashhad, Iran. (In Persian with English 

abstract) 

28. Gamity DP., Watts DG., Sullivan CY., and Gilley, JR.1983. Moisture deficits and grain-

sorghum performance vapotranspiration yield relationships.Agronomy. 74: 815-820. 

29. Ghaderi M., Hosseini M., and Keramati L. 2010. Effect of Organic Compost Fertilizer 

on Growth Characteristics of Cucumber, Tomato, Cabbage and Lettuce in Greenhouse 

Environment. Iranian Agricultural Sciences, 69:41-60. (In Persian with English abstract) 

30. Ghorbani R., Kouchaki A., Asadi Q., and Jahan M. 2112. Investigation of the effect of 

application of different organic fertilizers and foliar application of their extracts on the 

production and shelf life of tomatoes in storage in ecological agricultural systems. 

Iranian Agricultural Research,6(1):111-116. (In Persian with English abstract) 

31. Ghosh PK., Ajay KK., Bandyopadhyay MC., Manna KG., Mandal AK and Hati KM. 

2114. Comparative effectiveness of cattle manure, poultry manure, phosphocompost and 

fertilizer- NPK on three cropping system in vertisols of semi-arid tropics. Dry matter 

yield, nodulation, chlorophyll content and enzyme activity. Bi.Tech. 97: 87-93 .  
32. Gorgini Shabankareh H., and Khorasaninejad s. 2016. The effect of sodium 

nitroprusside on some physiological and biochemical characteristics of safflower under 

low irrigation regimes. Crop production research. 2224(3):55-70. (In Persian with 

English abstract) 

33. Hoekstra F, Golovia, A,and Buitink, J. 2110 . Mechanisms of plant desiccation tolerance. 

Tr. P. Sc. 6: 430-438.  
34. Hosseinzadeh S.R., Amiri H., and Ismaili A. 2016. Effect of vermicompost fertilizer on 

photosynthetic characteristics of chickpea (Cicer arietinum L.) under drought stress. 

Photosynthetica 54 (1): 87-92. 

35. Hussain N., Abbasi T.,  and Abbasi S.A., 2015. Vermicomposting eliminates the 

toxicity of Lantana (Lantana camara) and turns it into a plant friendly organic fertilizer. 

Journal Hazard Mater, 298, 46-57.  

36. Isitekhale H. H. E. and Osemwota I. O. 2014. Poultry manure and nitrogen-phosphorus- 

potassium fertilizer application and their residual effects on soil physical properties in 

two distinct ecological zones of central southern Nigeria. Communications in Soil 

Science and Plant Analysis, 45 (21): 2721-2733. 

37. Ievinsh G., 2011. Vermicompost treatment differentially affects seed germination, 

seedling growth and physiological status of vegetable crop species. Plant Growth 

Regulation, 65(1), 169-181. 



 

 

38. Kareem I., Jawando O. B., Eifediyi E. K., Bello W. B. and Oladosu, Y. 2017. 

Improvement of growth and yield of maize (Zea mays L.) by poultry manure, maize 

variety and plant population. Agronomical Research in Moldavia, 50 (4): 51-64 
39. Kashem A.,  Sarker A.,  Hossain I., and Islam S. 2015. Comparison of the effect of 

vermicompost and inorganic fertilizer on vegetable growth and fruit production of 

tomato (Solanumlycopersicum L.). Soil Science, 5, 53-65. 

40. Kim C.Y., Ahn Y.O., Kim S.H., Kim Y.H., and Lee H.S.2010. The sweet potato 

IbMYB1 gene as a potential visible marker for sweetpotato intragenic vector system. 

Physiol. Plant. 139: 229-240. 

41. Liue F., Savic S., Jensen C.R., Shahnazari A., Jacobsen S. and Andersen M N. 

2006.Water relations and yield of lysimeter-grown strawberries under limited irrigation. 

Scientia Horticulture, 111:128-132. 

42. Maleksaidi H, Rezaimoghdam K, and Ajili A. 2010. Knowledge of experts Jahad-e 

keshavarzi Fars province, in the fields of organic farming. Iranian agricultural extension 

and education journal 6(2): 49-62. (In Persian with English abstract) 

43. Manivaannan P, Abdul Jaleel C., Sanka, B., Kishorekumar, A., Somasundaram, R., and 

Panneerselvam, R.2115. Growth biochemical modification and proline metabolism in 

Helianthus annus L. as induced by drought stress, Colloids and Surfaced B. 

Biointerfaces. 79: 141-149. 

44. Mao X., Liu M., Wang X., Liu C., Hou Z., and Shi J. 2003. Effects of deficit irrigation 

on yield and water use of greenhouse grown cucumber in the North China Plain. 

Agriculture water Managment. 61(3):219-228. 

45. Mirsohail M., and Gholami M.2008. Vermicompost of cattle manure and how to 

produce it. Olive Publications, 186 pages. (In Persian with English abstract) 

46. Mirzaei Takhtagahi H., Qamarnia H., and Farmani Fard M. 2017. Effect of 

Vermicompost and Irrigation with Contaminated Water on Yield and Yield 

Components of Tomato and Okra. Water Research in Agriculture, 32(4): 556-565. (In 

Persian with English abstract) 

47. Movahedi S., Heidari-Nasserabad B., Hashemi-Ana S.K., and Ranjbar F. 2102. Zoning 

of climatic areas of Khuzestan province. Geographical Space, 02 12(30): 64-73. (In 

Persian with English abstract) 

48. Muhammad Z., and Hussain F. 2010. Effect of NaCl salinity on the germination and 

seedling growth of some medicinal plants.  Pak J Bot. 42(2): 889-897. 

49. Nayyar H., and Gupta D .2006. Differential sensitivity of C3 and C4 plants to water 

deficit stress: Association with oxidative stress and antioxidants. Environmental and 

Experimental Botany. 58: 106113. 
50. Norozi A., Khodadadi M., Gholchin A., and Akbarinia A. 2010. Effect of manure 

poultry different level on the quantitative and qualitative Iranian musk melon. Journal 

of Horticultural Science 2(2): 245-250. 

51. Paris P., Matteo G.D., Tarchi M., Tosi L., Spaccino L and Lauteri M. 2018. Precision 

subsurface drip irrigation increases yield while sustaining water use efficiency in 

Mediterranean poplar bioenergy plantations. Forest Ecology and Management. 409: 

749–756. 

52. Payero J.O., Melvin S.R., Irmak S., and Tarkalson D. 2009. Yield response of corn to 

deficit irrigation in a semiarid climate. Agriculture Water Management. 84,101–112. 
53. Pelah D., Wang W., Altman A., Shoseyov O. and Bartels D. 1997. Differential 

accumulation of water stress‐ related proteins, sucrose synthase and soluble sugars in 

Populus species that differ in their water stress response. Physiol. Plant. 99(1), 153-159. 



 

 

54. Piri H., and Bameri A. 2019. Interaction of water and organic and chemical fertilizers 

on water productivity of garlic in the drain of Sistan plain. Water Research in 

Agriculture, 33(2);250-263. (In Persian with English abstract) 

55. Piri H., and Rashki P. 2019. Effect of interaction of vermicompost and compost tea on 

greenhouse cucumber under water stress. Water and Irrigation Management,9(1):55-68. 

(In Persian with English abstract) 

56. Rezaei nejhad y and Afiauni M. 2000. The effects of organic fertilizers on some 

chemical soil characteristics and elemental absorption and yield of maize crop. 

Agricultural and Natural Science journal, 4(4): 19-29. (In Persian with English abstract). 
57. Rezvani Moghaddam P., Sabouri A., Mohammadabadi A.A., and Moradi R. 2102. The 

effect of chemical fertilizers, cattle and municipal waste compost on yield, yield 

components and oil content of three sesame genotypes in Mashhad. Iranian Agricultural 

Research. 11(2):241-250. (In Persian with English abstract) 

58. Sahin U., Ors S., Kiziloglu F.M., and Kuslu Y. 2014. Evaluation of water use and yield 

responses of drip-irrigated sugar beet with different irrigation techniques. Chilean 

Journal of Agricultural Research. 74(3): 302-310 
59. Sahni S., Sarma B., Singh D., Singh H., and Singh K.2008.Vermicompost enhances 

performance of plant growth-promoting rhizobacteria in Cicer arietinum rhizosphere 

against Sclerotium rolfsii. Crop Protection, 27, 369-376. 

60. Shariati S, Ali Alikhani H and Pourbabaee A. 2014.Effect of nanoprosil-1 (lus-1) in 

combination with vermicompost for production of pseudomonas fluorescents inoculants 

on the growth and yields of maize. Agricultural Advances, 303: 81-87. 

61. Sreevalli Y., Baskaran K., chandra shekara R., Kuikkarni R., Sushil H., Samresh D., 

Kukre J., Ashok A., Sharmr Singh K., Srikant S. and Rakesh T. 2001. Preliminary 

obserration on the effect of irrigation frequency and genotypes on yield and alkaloid 

concentration in petriwinkle. Journal of medicinal and Aromatic plant Sci. 22:356-358. 

62. Stone S. L., and Gifford D. J. 1997. Structural and biochemical changes in loblolly pine 

(Pinus taeda L.) seeds during germination and early seedling growth: I. Storage protein 

reserves. International Journal of Plant Science 158: 727–737. 

63. Taiz L and Ziger E. 1991. Plant Physiology. Benjamin Publication. p. 346-356. 

64. Tasdighi H., Salehi A., Movahedi Dehnavi m., and Behzadi Y. 2014. Investigating yield, 

yield components and the amount of German chamomile essential oil with the use of 

vermicompost and surfaces different irrigation. Agricultural knowledge and sustainable 

production, 25(3):78-62. 
65. Terakado J., Tadakatsu Y.,  and Shinsuke F. 2006. Shoot-applied polyamines suppress 

nodule formation in soybean (Glycine max), Plant Physiology, 163:497–505. 

66. Theunissen J., Ndakidemi A., and Laubscher C. P. 2010. Potential of vermicompost 

produced from plant west on growth and nutrient statue in vegetable production. 

International Journal of Physical Sciences, 5(13), 964-973. 
67. Tuzel Y., Yagmur B., and Gumus, M. 2003. Organic tomato production under 

greenhouse conditions. Acta Horticultura. 4: 775-780. 
68. Waldrip H. M., He Z. and Erich M. S. 2011. Effects of poultry manure amendment on 

phosphorus uptake by ryegrass, soil phosphorus fractions and phosphatase activity. 

Biology and Fertility of Soils, 47: 407-418.  

69. Walker D. J., and Pilar M. 2008. The effects of olive mill waste compost and poultry 

manure on the availability and plant uptake of nutrients in a highly saline soil. 

Bioresource Technology, 99: 396-403. 
70. Wamba O. F., Taffouo V. D., Youmbi E., Ngwene B., and Amougou A. 2012. Effects 

of organic and inorganic nutrient sources on the growth, total chlorophyll and yield of 



 

 

three Bambara groundnut landraces in the coastal region of Cameroon. Journal of 

Agronomy, 11 (2): 31-42 
71. Wang X., Kang Y., Liu P., and Hou Y. 2007. Effects of soil matric potential on potato 

growth under drip irrigation in the North China Plain. Agricultural Water Management. 

88, 34-42.  

72. Wang H., Li J., Cheng M., Zhang F., Wang X., Fan J., Wu L., Fang D., Zou H., and 

Xiang Y. 2019. Optimal drip fertigation management improves yield, quality, water and 

nitrogen use efficiency of greenhouse cucumber. Scintia. Horticulturae. 243, 357-366. 

73. Wei Z., Liang Y., Yamada S., Zeng X., Zhou M., Huang M., and Wu Y. 2009. Relation 

of soil microbial diversity to tomato yield and quality under different soil water 

conditions and fertilizations. Chin. J. Plant Ecol. 33 (3), 580–586 (In Chinese with 

English abstract). 

74. Xu C., and Mou B. 2016. Vermicompost affects soil properties and spinach growth, 

physiology, and nutritional value. HortScience, 51(7), 847-855. 

75. Yazdan Panah A. and Motalabi Fard, R. 2102. Effects of poultry manure and potassium 

fertilizer on yield and uptake of nitrogen, phosphorus, potassium, zinc and copper in 

potatoes. Applied soil research.4(2): 60-71. (In Persian with English abstract) 

76. Yang L., Zhao F., Chang Q., Li T., and Li F. 2015. Effects of vermicomposts on tomato 

yield and quality and soil fertility in greenhouse under different soil water regimes. 

Agriculture Water Managent. 160:98-105. 

77. Zafari J., Rokhzadi A., and Talebi, R. 2019. The effect of organic and chemical 

fertilizers on growth and yield of chickpea cultivars under dryland conditions. Crop 

Physiology, 11(42):85-103. (In Persian with English abstract) 

78. Zaller J. G. 2007. Vermicompost as a substitute for peat in potting media: Effects on 

germination, biomass allocation, yields and fruit quality of three tomato varieties. 

Scientia Horticulturae 112: 191-199. 

79. Zhao Y., J.H. Luo X.Q., Chen X.J., Zhang and Zhang, W.L. 2010. Greenhouse tomato-

cucumber yield and soil N leaching as affected by reducing N rate and adding manure: 

A case study in the Yellow River Irrigation Region China. Nutr. Cycl. Agroecosys. 

94(2): 221-235. 

 

 

The effect of combined use of vermicompost and poultry manure on the growth and 

yield of cucumber plants in different conditions of deficit irrigation 
 

  

Introduction 

In sustainable farming systems, the use of organic fertilizers is of particular importance in increasing crop 

production and maintaining sustainable soil fertility (Rizvani-Moghadam et al., 2012). Nowadays, the consumption 

of organic foods is introduced to consumers as an alternative. The result of the consumption of chemical products 

is the crisis of environmental pollution, soil and water resources, and the health risk to human society. Nowadays, 

in order to reduce the effects of misuse of chemical inputs, chemical fertilizers can be replaced with organic 

biological fertilizers, including animal manure, compost, and green manure (Norouzi et al., 2010). In this regard, 

chicken manure has a positive effect on the physical, chemical, and biological characteristics of the soil, and due 

to its richness in uric acid, the nitrogen contained in it is used by the plant much faster than the nitrogen of other 

organic fertilizers (Anwar et al., 2005). Vermicompost is considered a good source of soil fertility due to its organic 

materials. Organic matter in the soil improves the permeability and drainage of the soil and also prevents excessive 

dryness of the soil by maintaining sufficient moisture (Qadri et al., 2011). Despite the fact that vermicompost can 

be used as a fertilizer in organic farming, high levels of this fertilizer may cause salinity effects in the plant, which 

affects the growth and development of the plant and even It can cause the death of cucumber as one of the crops 

sensitive to soil and water salinity (Tracado et al., 2006). The cucumber (Cucumis sativus L.) is one of the important 

vegetables that can be produced in a greenhouse all year round. Fresh consumption of cucumber throughout the 



 

 

year has increased its production. The development of technology and the short growth period of this product has 

made it possible to grow it in most climate zones. Therefore, in this research, different levels of water deficit with 

the simultaneous application of vermicompost and chicken manure on cucumber plants in the Behbahan region 

have been investigated. 

Materials and Methods 

In this study, different levels of irrigation water, vermicompost, and poultry manure on ground cucumber were 

investigated. The experiment was performed in the form of split plots in a completely randomized design and the 

form of stacks. Treatments included three levels of poultry manure (2, 4 and 8 ton ha-1), three levels of 

vermicompost (3, 6 and 9 ton ha-1) and three levels of water stress (100, 75 and 50% of plant water requirement). 

Both vermicompost and poultry manure were applied to the soil before planting. Harvest was done every three 

days. Fruit weight, diameter and length, plant length, the protein of the dry matter of the fruit percentage, and leaf 

chlorophyll in each plot were carefully measured. Also, the yield and water productivity at the end of the season 

were calculated.  

Water productivity  

 Referring to the yield to irrigation water ratio, is obtained by the following relation (Payero et al., 2009): 

WP =
Y

IR
                                                                                                                               (1) 

In this equation, WP represents water productivity (kg/m3), Y denotes the yield (kg/ha), and IR shows the amount 

of irrigation water (m3/ha). 

Statistical analysis 

To the analysis of variance of the results obtained from different treatments, SAS software (SAS 9.1, SAS Institute, 

Carry, NC, USA) was employed. The mean of main factors and interactive effects were compared using the 

Duncan method at 1 and 5% levels of probability. 

 

Results and Discussion  

The results showed that irrigation, poultry manure and vermicompost had a significant effect on the measured 

parameters at the level of one and five percent probability. Reduction of water consumption reduced yield and yield 

components, but in this regard, no significant difference was observed between 100% and 75% of water 

requirement. The highest yield was obtained in the treatment of 100% of plant water requirement and consumption 

of 4 ton ha-1 of poultry manure and 6 ton ha-1 of vermicompost, in this regard, no significant difference was observed 

with the treatment of 75% of water requirement. According to the results obtained from this study, it can be said 

that there is no significant difference in terms of yield between treatments of 75 and 100% of plant water 

requirement. Therefore, the amount of water given to the plant can be reduced to 75% of the plant water 

requirement, and with proper management, less water can be consumed without a significant reduction in crop 

yield.Examining the effects of irrigation water on the amount of the protein of the dry matter of the fruit showed 

that the highest amount of the protein of the dry matter of the fruit (56.31%) was obtained in the treatment of 75% 

of the water requirement and the the protein of the dry matter of the fruit was less in other treatments.The interaction 

effect of vermicompost and poultry manure, the highest percentage of cucumber protein was obtained in the 

treatment of 4 ton ha-1 of poultry manure and 6 ton ha-1 of vermicompost (58.42%). The simultaneous use of 8 tons 

ha-1 of poultry manure and the use of different levels of vermicompost reduced the percentage of the protein of the 

dry matter of the fruit. The effect of drought stress, poultry manure and vermicompost and their intraction effects 

had an effect on the chlorophyll a and b values at the probability level of 1 and 5%. With decreasing the depth of 

irrigation water, the amounts of chlorophyll a and b decreased. The highest amounts of chlorophyll a (0.63 mg/g 

fresh weight) and chlorophyll b (0.36 mg/g fresh weight) were obtained from the treatment of 100% of the water 

requirement of the plant, but in this regard, There was no significant difference with the 75% treatment. The 

interactions of vermicompost and poultry manure showed that in the use of 6 ton ha-1 of vermicompost to reduce 

yield and its components, the use of poultry manure should be reduced to 4 ton ha-1. However, when higher levels 

of vermicompost (9 ton ha-1) are used, poultry manure should be reduced to 2 ton ha-1. 

Result 

According to the results obtained from this research, it can be said that there is no significant difference in 

performance between the treatments of providing 75% and 100% of the water requirement of the plant, therefore, 

the amount of water given to the plant can be reduced to the amount of 75% of the water requirement of the plant. 

With proper management, less water can be consumed without significantly reducing the yield of the product. 

Keywords: Chlorophyll, fertilizer management, Protein, water productivity, yield.  



 

 

 


