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گازهاي گلخانهاي و پديده گرمايش زمين است .تبديل پسماندهاي آلي با بهرهگيري از فناوريهاي زيستي کارآمد ،گسترده و ارزان ،نظير
تبديل آنها به ورمي کمپوست و در نهايت فراوري آن به کمپوست مايع و چاي کمپوست ،ميتواند از هدر رفت منابع زيستي جلوگيري و به
کاهش ردپاي کربن منجر گردد .اين کودهاي آلي بهعنوان بهبود دهندههاي آلي خاک ،در ارتقاء حاصلخيزي خاک ،افزايش کارايي توليد
محصوالت کشاورزي ،حفاظت از منابع خاک و سالمت جامعه نقش مهمي را ايفا مينمايند.
روش پژوهش :در اين مطالعه ،پسماند آلي پيش طبخ آشپزخانه صنعتي واحد علوم و تحقيقات با ترکيبي از ورمي کمپوست ،جلبک

سال يازدهم
شماره دو
زمستان 1400

تاريخ دريافت:
1399/08/09
تاريخ پذيرش:
1400/06/06

دريايي ،مالس و هيوميک اسيد به بهبود دهنده چاي کمپوست تبديل شد .با هدف امکان تغذيه با چاي کمپوست بجاي رژيم تغذيهاي کود
شيميايي ،مطالعات گلخانهاي جهت مقايسه اثر تيمارهاي آزمايشي در سطوح آبياري با چاي کمپوست  50 ،25و  100درصد و کود شيميايي
حاوي نيترات کلسيم ،سولفات پتاسيم و کود  10-52-10بر روي صفات رويشي و بيوشيميايي گوجهفرنگي رقم کارون در شش تکرار انجام
گرفت.
يافتهها :نتايج نشان داد که آبياري با چاي کمپوست صددرصد و کوددهي شيميايي در صفات مورد مطالعه اندام هوايي و ريشه با يکديگر
اختالف معنيداري نداشته و داراي باالترين تأثير نسبت به ساير تيمارها بودند .چاي کمپوست صددرصد بر صفات تعداد برگ ( 66قطعه)،
ارتفاع بوته ( 29/8ميليمتر) ،طول ( 660ميليمتر) و وزنتر ريشه ( 29/84ميليگرم) بيشترين تأثير را داشت .بيشترين تعداد خوشه گل
( 8/94خوشه) ،قطر ريشه ( 8/94ميليمتر) ،آنزيم پراکسيداز ( ،)3/5 µmol mg-1 protein min-1کلروفيل mg g-1 FM( a
 )14/44و کل ( )19/91 mg g-1 FMمتعلق به چاي کمپوست  25درصد بود.
نتايج :نتايج نشان داد تيمارهاي  25و  100درصد چاي کمپوست در مقايسه با کود شيميايي بر اکثر صفات مورد مطالعه اثر مثبت و يکساني
داشتند لذا آبياري با چاي کمپوست ميتواند ميزان مصرف کود شيميايي در زراعت گوجهفرنگي را کاهش و منابع خاک را حفاظت کند.
کلید واژهها :پسماند غذايي ،حفاظت از منابع خاک ،چاي کمپوست ،گوجهفرنگي

صفحات96-79 :

 1برگرفته شده از پايان نامه کارشناسي ارشد
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مقدمه

ممکن ميسازد .توليد کمپوست يکي از روشهاي ساده و

پايداري منابع خاك و آب در زيست بومها از عوامل

کم هزينه و در عين حال کارآمد براي بازگرداندن اين

اصلي و تأثيرگذار در دستيابي به اهداف مورد نظر در

منابع به چرخهي طبيعت است .استفاده از کمپوست در

توسعه پايدار است (.)Mousavifar et al., 2017

کشاورزي ارگانيک از اين جهت مهم است که در

بکارگيري نهادههاي شيميايي با هدف تأمين حاصلخيزي

حاصلخيزي خاک ،سالمت خاک ،پايداري فيزيکي خاک،

خاک در نظامهاي کشاورزي رايج ،سبب اختالل در شبکه

تنوع زيستي خاک و بازيابي خصوصيات مهارکنندگي

غذايي خاک و وابستگي به اين نهادهها شده و پايداري

خاک نقش مهمي دارد ( .)Zaccardelli et al., 2018کرم

زيست بومهاي زراعي را به شدت کاهش داده است

آيزنيا فوتيدا ( )Eisenia fetidaپسماندهاي آلي را به ورمي

) .(Razmi, 2020تاکنون اقدامات متعددي جهت

کمپوست تبديل ميکند ( )Cerda et al., 2018که ميتوان

جايگزيني نهادههاي شيميايي صورت گرفته که يکي از

از آن بهعنوان کود آلي براي بهبود کيفيت ميوه

اين اقدامات بهرهگيري از ترکيبات آلي همچون بهبود

گوجهفرنگي ،افزايش عملکرد و ارتقاء کيفيت خاک ،بهره

دهندهها ،اصالح کنندهها و بهسازهاي خاک است .از

جست ( .)Wang et al., 2017سماوات و همکاران،

جمله اثرات مؤثر نهادههاي آلي ،تأمين حاصلخيزي خاک

 ،1380تأثير بکارگيري ورمي کمپوست در ويژگيهاي

و باال بردن فعاليتهاي ميکروبي آن است و به سبب

رشدي گوجهفرنگي را بررسي کردند (

Samawat et al.,

آزادسازي تدريجي عناصر غذايي ،نقش مؤثري در

 .)2001تاکنون در ايران مطالعهاي بر روي اثر تيمار چاي

مديريت پايدار خاک دارد (.)Shamsaddin et al., 2017

کمپوست بر روي گوجهفرنگي انجام نشده است.
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سازمان غذا و کشاورزي ملل متحد ،از دست دادن کيفيت

در طي فرايندي هوازي يا بي هوازي و کنترل شده و

و کميت ماده غذايي در طي مراحل زنجيره تأمين قبل از

با يا بدون افزودن برخي از مواد ،ورمي کمپوست به کود

برداشت و فرايندهاي پس از برداشت ،انبارداري و توزيع

آلي و مايع چاي کمپوست قابل تبديل است .چاي

را پسماند غذايي تعريف ميکند (.)Sharma et al., 2020

کمپوست ،نوعي کود آلي مايع است که غني از مواد مغذي

همگام با افزايش جمعيت و کاهش منابع آب و خاک،

و جمعيتهاي ميکروبي است ( )Pane et al., 2016و در

ارزش مواد غذايي خام در جوامع بيش از پيش اهميت

طي هوادهي به مدت چند ساعت تا چند روز مخلوطي

يافته ،لذا ضرورت دارد تا تدابيري اتخاذ شود که منجر به

شامل آب ،ورمي کمپوست و افزودنيهاي آلي مانند

جلوگيري از هدر رفت منابع غذايي گردد .چهارده درصد

مالس توليد ميشود .اين ترکيب ،ميتواند همزمان نقش

از غذاي توليد شده در جهان در فرآيندهاي پس از

کود ،محرک زيستي و مهارکننده زيستي داشته و منجر به

برداشت و قبل از ورود به چرخه توزيع ،ضايع شده و دور

رشد بهينه گياه در مراحل رويشي ،زايشي و تشکيل ميوه

ريخته ميشوند که اين ميزان در مرکز و جنوب آسيا به

شده و سبب افزايش مقاومت به عوامل بيمارگر گياهي

بيش از بيست درصد ميرسد ( .)FAO, 2019پسماندهاي

شود ( .)Zaccardelli et al., 2018مطالعه خليق و

مواد غذايي ،به علت دارا بودن ترکيبات آلي و معدني در

شکوهيان 1398 ،بر روي صفات رشدي و عملکردي ارقام

محلهاي دفن پسماند با توليد شيرابههاي سمي سبب

توتفرنگي محلول پاشي شده با چاي کمپوست نشان داد

آلودگي منابع خاک و آب زير زميني شده و در عين حال

که تأثير تيمارهاي مختلف چاي کمپوست روي همه

توليد گاز متان در لندفيلها ،سبب تشديد گرمايش جهاني

صفات مورد بررسي در سطح احتمال يک درصد ازنظر

ميشود ( .)Razmi, 2013با اين حال ،تجديدپذير بودن

آماري معنيدار بود (.)Khaligh & Shokouhian, 2019

پسماندهاي غذايي امکان بازيافت آنها به کمپوست را
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نتايج مطالعه رادين 1و وارمن )2011( 2که به بررسي اثر

بهعنوان منبع ازت و کارتنها بهعنوان منبع کربني به نسبت

شاخصهاي رشدي گوجهفرنگي تحت تيمار با کمپوست

 ،2:1بهصورت مخلوط به داخل محفظهاي به عرض ،طول

شهري و چاي کمپوست پرداخت ،نشان داد که بيشترين

و ارتفاع به ترتيب  1/5 ،1و  1/5متر انتقال و کرمهاي

عملکرد و ميزان پتاسيم بافت برگ در تيمارهاي رشد يافته

گونه آيزنيا فوتيدا به آن اضافه شد .دماي  21تا  26درجه

در بستر حاوي کمپوست و محلول پاشي شده با چاي

سلسيوس و رطوبت  60تا  75درصد بستر در طول فرايند

( Radin

مورد پايش قرار گرفت .فرايند تبديل پسماند آلي به ورمي

کمپوست در مقايسه با تيمار کودهاي  N-P-Kبود
.)& Warman, 2011

کمپوست به مدت  90روز انجام و در پايان ،ورمي

ايران با توليد شش ميليون و چهارصد هزار تن

کمپوست حاصله برداشت و توسط الک و بهصورت دستي

گوجهفرنگي در رتبه هفتم توليد جهاني قرار دارد

غربال و يکنواخت گرديد تا در آزمايشات مورد استفاده

( .)Pishgar-Komleh et al., 2020نظر به اهميت اقتصادي

قرار گيرد.

رقم کارون در صنايع رب و سس گوجهفرنگي ،در اين
مطالعه ارزيابي اثر غلظتهاي مختلف چاي کمپوست و

سنجش فيزيکوشيميايي و ميکروبي ورمي کمپوست

کودهاي شيميايي رايج حاوي نيترات کلسيم ،سولفات

جهت سنجشهاي فيزيکوشيميايي و ميکروبي ورمي

پتاسيم و کود  10-52-10بر روي برخي از صفات

کمپوست حاصله ،تعيين ميزان کربن آلي از روش والکي

رويشي و بيوشيميايي اندام هوايي و ريشه جهت امکان

بالکلي انجام شد

(Iran National Standard, No.

جايگزيني چاي کمپوست با کودهاي شيميايي رايج انجام

) .13320جهت تعيين ميزان ازت کل از روش کجلدال
استفاده گرديد

گرفت.

()Esmaeili et al., 2020؛ (Iran National

) .Standard, No. 13320تعيين ميزان فسفر به روش
مواد و روشها

اولسن انجام ) (Iran National Standard, No. 13320و

اين مطالعه در گلخانه پژوهشي دانشکده علوم

اندازهگيري مقادير سديم و پتاسيم بهوسيله دستگاه فتومتر

کشاورزي و صنايع غذايي دانشگاه آزاد اسالمي واحد

شعلهاي انجام گرفت

(Iran National Standard, No.

علوم و تحقيقات با موقعيت جغرافيايي  51درجه  18دقيقه

) .13320اندازهگيري ميزان  ECتوسط دستگاه

هدايت

 32ثانيه شمالي 35 ،درجه  47دقيقه  16ثانيه شرقي و

الکتريکي سنج

ارتفاع  1801متري از سطح دريا انجام شد.

) ،6831سنجش ميزان  pHتوسط دستگاه پي اچ سنج

& (Iran National Standard, No. 13320

) (Iran National Standard, No. 13320 & 7834و
تبديل پسماند آلي پيش طبخ به ورمي کمپوست

مقادير فلزات سنگين از طريق دستگاه جذب اتمي

در اين مطالعه پسماندهاي آلي پيش طبخ آشپزخانه

اندازهگيري گرديد

(Iran National Standard, No.

شامل بقاياي آلي از جمله صيفيجات و سبزيجات ،پوسته

کمپوست توليدي ،تعيين جمعيت باکتري سالمونال

تخممرغ و کارتن مقوايي مستعمل در محل آشپزخانه

)(Procházková et al., 2018؛ (Iran National Standard,

صنعتي از ديگر پسماند تفکيک و بهصورت مجزا به محل

) No. 13321-1 & 13321-2و کلي فرمهاي مدفوعي

مطالعه انتقال و به مدت  72ساعت جهت رطوبتزدايي در

)(Iran National Standard, No. 13321-1 & 13321-3

معرض آفتاب قرار گرفت .کليه پسماندهاي آلي گياهي
Radin
Warman

1
2

انجام گرفت .ميزان رطوبت از طريق گرمخانه گذاري در
دماي  105درجه سلسيوس

(Iran National Standard,

) ،No. 13320 & 1677ميزان خاکستر با استفاده از قرار
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صنعتي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات،

) .5616همچنين جهت بررسي آلودگيهاي زيستي ورمي
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(Iran

تا مرحله پنج برگي نگهداري شدند .نشاءهاي پنج برگي به

) National Standard, No. 13320و ميزان مواد آلي در

گلدانهاي ژلهاي بهاندازه  10انتقال و روزانه ميزان رطوبت

( Gómez-Brandón et al.,

و دماي هوا پايش شد .آبياري بهصورت سه بار در هفته

 .)2016در پايان ،وضعيت کيفي ورمي کمپوست توليدي

انجام و پس از گذشت دو هفته و نگهداري در شرايط

در اين مطالعه با جداول استانداردهاي ملي ايران مقايسه

مطلوب گلخانه ،گلدانهاي همسان از نظر رشد رويشي

شد.

براي اجراي تيمارها انتخاب و مورد استفاده قرار گرفتند.

دادن نمونه در کوره الکتريکي  550درجه سلسيوس
نمونه اندازهگيري گرديد

تبديل ورمي کمپوست به چاي کمپوست

جهت تهيه چاي کمپوست ،نوع و ميزان ترکيبات با
توجه به هدف مطالعه و امکانات موجود ،مدت زمان الزم
براي کلرزدايي و هوادهي مورد بررسي و از ترکيب ورمي
کمپوست با نسبت ( 1:10حجمي /حجمي) ،جلبک دريايي
با برند آکادين ،مالس بدون گوگرد تهيه شده از شرکت
خمير مايه و الکل رازي و اسيد هيوميک با برند هيومکس
 95استفاده شد

( ;Ingham, 2005; Joe, et al., 2017

)Stewart-Wade, 2020

تيمارهاي آزمايش در پنج تيمار و شش تکرار طراحي و
اجرا شد (جدول  .)1پس از هفتاد روز از انتقال نشاءها به
گلدان اصلي ،برخي از صفات رويشي بوتههاي
گوجهفرنگي شامل ارتفاع بوته ،تعداد برگ در بوته ،تعداد
گل در بوته ،تعداد خوشه گل در بوته ،وزنتر و خشک
اندام هوايي ،طول ريشه اصلي ،وزنتر و خشک ريشه و
اندازهگيري حجم ريشه مورد ارزيابي قرار گرفت (شکل .)1

در بررسي صفات بيوشيميايي ،ميزان آنزيم کاتاالز
( ،)Hadwan, 2016آنزيم پراکسيداز ( )Köksal, 2011و
مقادير کلروفيل ( )Parry et al., 2014اندازهگيري شد.

تعيين تأثير تيمار چاي ورمي کمپوست بر صفات رويشي و

مقايسه بين تيمارها به روش آزمون کامالً تصادفي انجام و

بيوشيميايي بوتههاي گوجهفرنگي

جهت بررسي اطالعات و رسم نمودارهاي مربوطه از

جهت کاشت گوجهفرنگي از بذر رقم کارون ،رقم
رايج در صنايع توليد رب و سس گوجهفرنگي ،استفاده

نرمافزار  SAS 9.1و  Microsoft Excel 2013استفاده
گرديد

(.)Hakim et al., 2019

شد .بذرها در سيني نشاء حاوي ترکيبي از کوکوپيت و
ورمي کمپوست (نسبت  )3:1کشت و در شرايط گلخانه
جدول  .1مشخصات تيمارهاي آزمايش و حجم آبياري
نماد تيمار مشخصات تيمار
A
شاهد
B
غلظت  100درصد چاي کمپوست
C
غلظت  50درصد چاي کمپوست

سال يازدهم /شماره  /2زمستان 1400

D

F

حجم آبياري

 1000ميليليتر آب شهري در هر نوبت آبياري براي هر گلدان
 1000ميليليتر چاي کمپوست در هر نوبت آبياري براي هر گلدان
 500ميليليتر چاي کمپوست و  500ميليليتر آب شهري در هر
نوبت آبياري براي هر گلدان
 1000ميليليتر محلول حاوي نيترات کلسيم ،سولفات پتاسيم ،کود
تغذيه با کودهاي شيميايي رايج شامل:
 3گرم نيترات کلسيم 2/5 ،گرم سولفات پتاسيم (مرحله فسفر باال بسته به مرحله رشد در طول مدت داشت براي هر گلدان
رشد رويشي)
 2/5گرم نيترات کلسيم 2 ،گرم سولفات پتاسيم 1/5 ،گرم
کود ( 10-52-10مرحله گلدهي)
 2گرم نيترات کلسيم 2/5 ،گرم سولفات پتاسيم (مرحله
رشد ميوه تا رنگ دهي ميوه)
 250ميليليتر چاي کمپوست 750 ،ميليليتر آب شهري در هر نوبت
غلظت  25درصد چاي کمپوست
آبياري براي هر گلدان
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شکل  .1اندازهگيري صفات اندام ريشه (راست)؛ تيمارها و تکرارهاي آزمايشي
در گلخانه آموزشي-پژوهشي دانشکده علوم کشاورزي واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسالمي (چپ)

نتايج و بحث

ضدميکروبي دارند در طي فرايند ورمي کمپوستينگ مرتبط

خصوصيات فيزيکوشيميايي و ميکروبي ورمي کمپوست

باشد (.)Gutiérrez-Miceli et al., 2008

کمپوست توليدي با مقادير مندرج در استاندارد ملي ايران

جذب کاتيون سديم ( ،)0/078مواد آلي ( )32و ميزان

به شماره  13724مشاهده شد که در ويژگيهايي از قبيل

خاکستر ( )5در قياس با حدود قابل قبول در استاندارد

کربن آلي ( ،)20/88نسبت کربن به نيتروژن (،)21/3

ملي شماره  10716اين ويژگيها مطلوب ارزيابي شدند

هدايت الکتريکي محلول ( ،)5/69پي اچ ( )7/9و نيز حد

) .(Iran National Standard, No. 10716بر اساس

مجاز فلزات روي ( ،)66/6سرب ( ،)18/6کادميوم

شيوهنامه ثبت کودي ،بشارتي و همکاران در سال ،2017

( ،)2/85کبالت ( ،)20/35مس ( )24/86و نيکل (،)19/2

حدود مجاز غلظت عناصر سنگين همچون سرب،

ورمي کمپوست توليدي با خصوصيات ورمي کمپوست

کادميوم ،کبالت و نيکل بايستي به ترتيب کمتر از ،200

«درجه يک» اين استاندارد مطابقت داشت (جدول .)2

 25 ،10و  120ميليگرم در کيلوگرم وزن خشک ترکيب

ميزان نسبت کربن به ازت ،بهعنوان شاخص باروري و

آلي باشد ( .)Besharati et al., 2017اين در حالي است که

( Izzati et al.,

بيشينه عناصر ياد شده در استاندارد ملي شماره 13724

 .)2019در ارزيابي شاخصهاي ميکروبي ورمي کمپوست

سازمان ملي استاندارد ايران براي ورمي کمپوست درجه

توليدي ،جمعيت باکتري سالمونال در چهار گرم وزن

يک و دو به ترتيب  25-35 ،5-10 ،150-300و -200

خشک ،غير قابل اندازهگيري بود ( .)>0/006جمعيت

 100تعيين شده است

(Iran National Standard, No.

باکتري کلي فرم مدفوعي نيز  1/5×102 MPN/gوزن

) .13724ارزيابيهاي اين مطالعه نشان داد که ميزان اين

خشک ارزيابي شد (جدول  .)3لذا شاخص سالمونال و

فلزات سنگين به ترتيب  20/35 ،2/85 ،18/6و 19/2

کلي فرم با استاندارد ملي ايران به شماره 13321-1

ميليگرم در کيلوگرم وزن خشک ورمي کمپوست بود .از

(Iran National Standard, No. 13321-

اين رو ،ورمي کمپوست توليدي از ضايعات پيش طبخ

) .1فقدان و يا در حد مجاز بودن جمعيتهاي ميکروبي

آشپزخانه صنعتي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و

بيماريزا در ورمي کمپوست ميتواند با رهاسازي

تحقيقات از حيث آلودگي به فلزات سنگين ياد شده طبق

ترشحات حفره بدن کرمهاي خاکي که ويژگيهاي

استانداردهاي مصوب ملي ،کمتر از حد مجاز ارزيابي

بهرهوري خاک مورد استفاده قرار ميگيرد

همخواني داشت

شدند.
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در مقايسه شاخصهاي فيزيکوشيميايي ورمي

در مقايسه شاخصهاي فيزيکوشيميايي همچون نسبت
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جدول  .2مقايسه شاخصهاي فيزيکوشيميايي ورمي کمپوست توليدي در اين مطالعه
با استاندارد ملي کرم پوسال شماره  13724سازمان ملي استاندارد ايران
ويژگي
وضعيت ظاهري

حدود قابل قبول در استاندارد ملي کرم پوسال
درجه دو

درجه يک

نتايج ورمي کمپوست توليدي در اين مطالعه

داراي رنگ قهوهاي متمايل به سياه بدون بوي

داراي رنگ قهوهاي متمايل به سياه بدون بوي

نامطبوع

نامطبوع

کربن آلي ،درصد جرمي ماده خشک

کمينه 20

کمينه 10

20/88

نيتروژن کل ،درصد جرمي ماده خشک

کمينه 1

کمينه 0/5

0/98

نسبت کربن به نيتروژن ()C/N

15-25

10-15

21/3

فسفر برحسب  P2O5درصد جرمي ماده خشک

کمينه 1

کمينه 0/5

0/006

پتاسيم برحسب  K2Oدرصد جرمي ماده خشک

کمينه 1

کمينه 0/5

0/067

هدايت الکتريکي محلول  )m/v( %10ماده خشک

بيشينه 8 ds/m

بيشينه 10 ds/m

5/69

 pHمحلول  )m/v( %10ماده خشک

6/5-8/5

6/5-8/5

7/9

رطوبت ،درصد جرمي

20-30

20-30

63

بيشينه 1400

بيشينه 2800

66/6

بيشينه 150

بيشينه 300

18/6

بيشينه 5

بيشينه 10

2/85

بيشينه 25

بيشينه 35

20/35

بيشينه 300

بيشينه 600

24/85

بيشينه 100

بيشينه 200

19/2

روي ()Zn

*

سرب ()Pb

*
*

کادميم ()Cd

*

کبالت ()Co
*

مس ()Cu

نيکل ()Ni

*

* :ميليگرم در کيلوگرم
جدول  .3مقايسه شاخصهاي فيزيکوشيميايي و ميکروبي ورمي کمپوست توليدي در اين مطالعه
با استانداردهاي ملي کمپوست شماره  13321-2 ،13321-1 ،10716و  13321-3سازمان ملي استاندارد ايران
ويژگي

نتايج ورمي کمپوست

حدود قابل قبول در استانداردهاي ملي کمپوست
درجه يک

درجه دو

توليدي در اين مطالعه

نسبت جذب کاتيون سديم

بيشينه 10

بيشينه 10

0/078

مواد آلي (بر اساس وزن ماده خشک)

کمينه 35

کمينه 25

32

ميزان خاکستر (درصد)

بيشينه 50

بيشينه 50

5

Salmonella

کمتر از سه  MPNدر چهار

-

<0/006

گرم بر اساس وزن خشک
کلي فرم مدفوعي

تعداد کمتر يا برابر 1×103

6

تعداد کمتر يا برابر 2×10

سال يازدهم /شماره  /2زمستان 1400

 MPN/gبر اساس وزن خشک  MPN/gبر اساس وزن خشک

2

1/5×10

MPN/g

اثر تيمار چاي ورمي کمپوست بر صفات رويشي و

صفات رويشي ،بهجز در شاخص وزن خشک ريشه،

بيوشيميايي بوتههاي گوجهفرنگي

وزنتر اندام هوايي به وزنتر ريشه و وزنتر ريشه به وزن

الف) صفات رويشي

خشک ريشه ،در تمامي صفات رويشي اندازهگيري شده

با توجه به نتايج جداول تجزيه واريانس شماره  5 ،4و

در مطالعه ،معنيدار شدند .اثر آبياري با تيمارهاي مورد

 ،6اثر آبياري با تيمارهاي مورد مطالعه در شاخصهاي

مطالعه در شاخصهاي تعداد برگ ،ارتفاع بوته ،طول
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ريشه و وزنتر ريشه ،در سطح احتمال يک درصد و در

تعداد گل و تعداد خوشه گل در بوته

شاخصهاي تعداد گل ،تعداد خوشه گل در بوته ،قطر

در مقايسه ميانگين تأثير تيمارهاي مورد مطالعه بر

ريشه ،حجم ريشه ،وزنتر و خشک اندام هوايي ،وزن

تعداد گل در هر بوته (شکل  ،)2نتايج حاکي از آن است

خشک اندام هوايي به وزن خشک ريشه و وزنتر اندام

که تيمار کوددهي شيميايي داراي بيشترين ميانگين (99/3

هوايي به وزن خشک اندام هوايي در سطح پنج درصد

در هر بوته) بوده و در نتيجه بيشترين تأثير بر اين شاخص

معنيدار بود.

را داشته است .همچنين تيمارهاي مخلوط چاي کمپوست
 25و  100درصد (به ترتيب  75/13و  64/92در هر بوته)
نيز داراي تأثير مشابهي بر روي شاخص فوق بوده و

تعداد برگ

در بررسي جدول تجزيه واريانس شماره  ،4مشهود

اختالف معنيداري با تيمار کوددهي شيميايي نداشتند.

است که شاخص تعداد برگ ،اثر معنيداري را در سطح

تيمار آبياري با چاي کمپوست  50درصد ( 54/83در هر

احتمال يک درصد نشان ميدهد .در بررسي و مقايسه

بوته) نيز تأثير مشابه اما کمتري را در مقايسه با تيمار چاي

ميانگين دادهها (شکل  ،)2تأثير تيمار کوددهي شيميايي و

کمپوست  25و  100درصد نشان داد .کليه تيمارهاي چاي

چاي کمپوست  100درصد با يکديگر اختالف معنيداري

کمپوست و کود شيميايي در مقايسه با تيمار شاهد اثر

نداشته و بيشترين تأثير را نسبت به ساير تيمارها و تيمار

مثبتي بر شاخص مورد اندازهگيري داشتند .عدم اختالف

شاهد داشتند .تيمار آبياري با چاي کمپوست  100درصد

معنيدار تيمارهاي چاي کمپوست  25و  100درصد با

( 66عدد) بيشترين ميانگين تأثير بر تعداد برگ را نشان داد

تيمار کود شيميايي حکايت از آن دارد که اين غلظتهاي

و استفاده از کود شيميايي ( 64/5عدد) نيز تأثير مشابهي

چاي کمپوست ميتوانند جايگزين مناسبي براي کودهاي

بر اين شاخص داشت .همچنين تيمار آبياري با چاي

شيميايي جهت افزايش تعداد گل در هر بوته گوجهفرنگي

کمپوست  25درصد ( 57عدد) ،نيز تأثير مشابهي با کود

رقم کارون باشند .در مطالعه کارايي ورمي واش در

شيميايي داشت .اين شواهد مبين آن است که چاي

ويژگيهاي رشدي ماش سياه ،ماش سبز و کنجد که
2

براي کوددهي شيميايي در بوتههاي گوجهفرنگي رقم

داد که برخي شاخصهاي رشدي از جمله تعداد گل در

کارون باشد .در مطالعهاي که ويلکو 1و همکاران ()2020

گياهان آبياري شده با ورمي واش در مقايسه با تيمار شاهد

بر روي اثر چاي کمپوست بر ويژگيهاي رشدي چندگونه

افزايش چشمگيري داشت .سنجش ورمي واش در مطالعه

صيفي انجام دادند ،نتايج حاکي از آن بود که چاي

آنان نشان داد که اين نهاده آلي ،حاوي مقادير بااليي از

کمپوست توانست تعداد برگ را در گياه طالبي تا 2/6

عناصر پرمصرف و کم مصرف براي گياه بود .آنان نتيجه

( Villecco et al.,

گرفتند آبياري گياهان مورد مطالعه با ورمي واش به سبب

 .)2020تعداد برگهاي بوته فرصت فتوسنتز بيشتر را

وجود مقادير بااليي از عناصر غذايي ضروري ،سبب

فراهم آورده و جمعيتهاي ميکروبي موجود در چاي

افزايش رشد گياهان شده است (.)Hatti et al., 2010

درصد در مقايسه با شاهد افزايش دهد

کمپوست ،از طريق فراهم نمودن عناصر غذايي مورد نياز

در شاخص تعداد خوشه گل در هر بوته ،نتايج اين

گياه ،ترشح و توليد تنظيم کنندههاي رشد سبب اثرات

مطالعه مبين آن بود که تيمار غلظت  25درصد چاي

مثبت در رشد رويشي از جمله تعداد برگ ميشوند

کمپوست (با ميانگين  )8/94و سپس تيمار غلظت 50

(.)Saheb Hasan et al., 2020

درصد چاي کمپوست (ميانگين  )8/93و غلظت 100
Villecco

1

Hatti

2
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کمپوست با غلظت  100درصد ميتواند جايگزين مناسبي

توسط هاتي و همکاران ( )2010انجام شد ،نتايج نشان
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درصد (ميانگين  )8/47در هر بوته بيشترين تأثير را بر اين

اين تيمار نسبت به ساير تيمارها و خصوصاً تيمار کود

شاخص داشتند .لذا کليه تيمارهاي چاي کمپوست نسبت

شيميايي حکايت دارد .شواهد حاصله حاکي از آن است

به تيمار شاهد ،بر روي شاخص تعداد خوشه گل در هر

که چاي کمپوست با غلظت  100درصد ميتواند جايگزين

بوته اثر مثبت داشتند .در بررسي ميانگين تيمار کوددهي

مناسبي نسبت به کوددهي شيميايي در افزايش ويژگي

شيميايي ،اين تيمار تفاوت معنيداري را با تيمار شاهد

ارتفاع بوته در بوتههاي گوجهفرنگي رقم کارون باشد .هر

نشان نداد و لذا تأثير مثبتي بر صفت فوق نداشت (شکل

چه ارتفاع بوته افزايش يابد ،امکان ظهور خوشههاي گل

 .)2از اين رو ،نتايج اين مطالعه نشان داد که آبياري با

نيز بيشتر و عملکرد افزايش خواهد يافت .آلتورکي 2و

چاي کمپوست اثري مثبت بر صفت تعداد خوشه گل در

همکاران ( )2020نيز نشان دادند که مصرف چاي

هر بوته دارد .اين نتايج نشان داد که تيمار غلظتهاي

کمپوست با غلظت  100درصد ،سبب افزايش ارتفاع بوته

مختلف چاي کمپوست تأثير مثبت و باالتري نسبت به

نسبت به تيمار شاهد در گياه گوجهفرنگي گرديد ( Alturki

تيمار کود شيميايي داشته و لذا ميتواند جايگزين کودهاي

 .)et al., 2020باربيري 3و سيفوال )2006( 4گزارش کردند

شيميايي جهت افزايش تعداد خوشه گل در هر بوته و

که استفاده از منابع آلي نيتروژن همراه با منابع غير آلي در

بالطبع افزايش ميزان عملکرد در واحد سطح در

مقايسه با بکارگيري منبع غير آلي نيتروژن به تنهايي ،سبب

گوجهفرنگي رقم کارون باشد .صاحب حسن و همکاران

افزايش ارتفاع گياه ريحان شد

( Sifola & Barbieri,

( )1399بيان داشتند که چاي کمپوست به سبب تأمين

 .)2006در مطالعه ديگري که توسط پنت 5و همکاران

عناصر غذايي مورد نياز گياه دارويي هميشه بهار ،سبب

( )2009انجام گرفت ،نتايج نشان داد که استفاده از چاي

افزايش تعداد خوشه گل ميشود (صاحب حسن و

کمپوست سبب افزايش قابل توجه ارتفاع بوته در گياه

همکاران .)1399 ،حکيم

1

و همکاران ( )2019در

کلمراپا شد (.)Pant et al., 2009

مطالعهاي يافتند که استفاده از چاي کمپوست سبب
افزايش ميزان خوشه گل و ميوه در گياه گوجهفرنگي

طول ،قطر ،وزنتر و حجم ريشه

مقايسه ميانگينها نشان داد که تيمار آبياري با چاي

ميشود (.)Hakim et al., 2019

کمپوست  100درصد ،داراي بيشترين ميانگين (66
سانتيمتر) و تأثير بر رشد طولي ريشه اصلي گوجهفرنگي

ارتفاع بوته

سال يازدهم /شماره  /2زمستان 1400

بررسي ميانگين دادهها (شکل  )2در اين شاخص

رقم کارون داشت و تيمار کود شيميايي ( 64/5سانتيمتر)

حکايت از آن داشت که تيمار آبياري با چاي کمپوست

پس از تيمار ياد شده ،تأثير مثبتي بر ميزان طول ريشه

 100درصد (ميانگين  29/8سانتيمتر) بيشترين تأثير را بر

اصلي بوتههاي گوجهفرنگي داشت .همچنين تيمار آبياري

شاخص ارتفاع بوتههاي گوجهفرنگي داشت و ساير

با چاي کمپوست  25درصد نيز با ميانگين (64/5

غلظتهاي  50و  25درصد چاي کمپوست و تيمار کود

سانتيمتر) اختالف معنيداري با تيمار شاهد داشت (شکل

شيميايي ،تأثير کمتر اما مشابه و يکساني با يکديگر بر

 .)3تيمار غلظت  50درصد چاي کمپوست با تيمار شاهد

شاخص ارتفاع بوته داشتند .ضمن اينکه ميان کليه تيمارها

اختالف معنيداري نداشته و در نتيجه بر روي خصوصيت

و تيمار شاهد تفاوت معنيدار مشاهده شد (شکل  .)2اين

مورد بررسي بيتأثير بود .شواهد فوق حاکي از آن است

نتايج مؤيد اثر مثبت تيمار چاي کمپوست با غلظت 100

که تيمار چاي کمپوست با غلظت  100درصد ميتواند

درصد بر روي ويژگي ارتفاع بوته بوده و از تأثير باالتر

2

Hakim

1

Alturki
3
Barbieri
4
Sifola
5
Pant
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منابع تغييرات

درجه آزادي

ميانگين مربعات ()MS
تعداد برگ

تعداد خوشه گل در هر بوته

ارتفاع بوته

تعداد گل در هر بوته

تيمار

4

**219/81

*2/02

**124/16

*1718/69

خطا

10

17/71

0/52

6/06

457/17

7/41

8/79

12/07

32/55

CV%

* و** به ترتيب معنيدار در سطح احتمال پنج درصد و يک درصد

نهاده مناسبي جهت افزايش طول ريشه اصلي باشد .اين

غلظتهاي چاي کمپوست ميتواند در مقايسه با کودهاي

امر سبب جذب بيشتر آب ،امالح و استقرار بهتر بوته

شيميايي سبب بهبود قطر ريشه در گوجهفرنگي رقم

گوجهفرنگي ميشود .در مطالعهاي که ويلکو و همکاران

کارون شود (شکل  .)3احمدپور و بهرامي ( )1394در

( )2020بر روي اثر چاي کمپوست بر ويژگيهاي رشدي

مطالعهاي به تأثير محلول پاشي چاي کمپوست بر گياه

چندگونه صيفي از جمله گوجهفرنگي انجام دادند ،نتايج

عدس پرداختند .نتايج مطالعه آنان نشان داد که سطوح

نشان داد که بکارگيري چاي کمپوست در مقايسه با تيمار

محلول پاشي چاي کمپوست در غلظتهاي  50و 70

کودهاي شيميايي توانست طول ريشه را بهطور متوسط تا

درصد حجمي سبب افزايش معنيدار شاخص قطر ريشه

 9/1درصد افزايش دهد .)Villecco et al., 2020( .مقايسه

در قياس با تيمار شاهد شد

( Ahmadpour & Bahrami,

ميانگين دادهها در شاخص قطر ريشه نشان داد که

 .)2016مطالعات صاحب حسن و همکاران ( )1399مبين

بيشترين قطر ريشه در آبياري با چاي کمپوست  25درصد

آن بود که چاي کمپوست سبب اثر مثبت در شاخص قطر

( 8/94ميليمتر) ،چاي کمپوست  50درصد (8/93

ريشه در گياه دارويي هميشه بهار شد

( Saheb Hasan et

ميليمتر) و چاي کمپوست  100درصد ( 8/47ميليمتر)

 .)al., 2020افزايش قطر ريشه ميتواند به سبب وجود

مشاهده شد .تيمارهاي ياد شده اختالف معنيداري با

هيوميک اسيد در ترکيبات سازنده چاي کمپوست بوده که

تيمار شاهد داشتند .همچنين تيمار کود شيميايي اختالف

سبب توسعه ريشه ميشود

( Morales-Corts et al.,

معنيداري با شاهد نداشته و بر روي خصوصيت مورد

.)2018

بررسي بيتأثير بود .اين نتايج مبين آن است که بکارگيري

آزمايشي  100درصد چاي کمپوست ( 50 ،)Bدرصد چاي کمپوست ( ،)Cکوددهي شيميايي ( )Dو  25درصد چاي کمپوست ( )Fدر
مقايسه با شاهد ()A؛ ميانگينها با حداقل يک حرف مشترک فاقد اختالف معنيدار ميباشند.

سال يازدهم /شماره  /2زمستان 1400

شکل  . 2مقايسه ميانگين در صفات تعداد گل در هر بوته ،ارتفاع بوته ،تعداد خوشه گل در هر بوته ،تعداد برگ تحت تأثير تيمارهاي
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در شاخص وزنتر ريشه ،مقايسه ميانگينها نشان داد
که تيمار چاي کمپوست  100درصد ( 29/84ميليگرم)

ميرود که افزايش رشد ريشه و زيست توده ريشه در اين
مطالعه به سبب اين تنظيم کننده رشد گياهي باشد.

بيشترين تأثير را نسبت به ساير تيمارهاي مورد مطالعه
داشت (شکل  .)3همچنين تيمارهاي آبياري با چاي

وزنتر اندام هوايي

کمپوست  25و  50درصد و نيز کود شيميايي داراي سطح

بررسي ميانگين تأثير تيمارهاي مورد مطالعه بر

معنيداري يکسان و تأثيرات مشابه بر روي وزنتر ريشه

شاخص وزنتر اندام هوايي نشان داد که به ترتيب تيمار

بوده و اختالف معنيداري با تيمار شاهد داشتند (شکل .)3

کود شيميايي ( 99/03گرم) ،چاي کمپوست  25درصد

از اين رو ،آبياري با غلظت  100درصد چاي کمپوست

( 75/13گرم) و  100درصد ( 64/92گرم) با يکديگر

ميتواند سبب افزايش وزنتر ريشه گوجهفرنگي رقم

اختالف معنيداري نداشته و بيشترين تأثير را بر روي اين

کارون شود .مطالعات پيشين انجام شده نشان داد که با

شاخص داشتند .همچنين ،همگي تيمارها اختالف

افزايش ميزان سطوح چاي کمپوست در خاک برخي از

معنيداري با تيمار شاهد داشتند (شکل  .)3تيمار چاي

ويژگيهاي ريشه از قبيل وزنتر ريشه افزايش مييابد

کمپوست با غلظت  50درصد نيز تأثير مثبتي بر روي

(.)Ahmadpour & Bahrami, 2016

خصوصيت مورد بررسي داشته و اختالف معنيداري با

سال يازدهم /شماره  /2زمستان 1400

مقايسه ميانگين تأثير تيمارها بر شاخص حجم ريشه

تيمار شاهد نشان داد اما تأثير آن در مقايسه با ديگر

نشان داد که به ترتيب تيمار آبياري با چاي کمپوست 50

تيمارهاي چاي کمپوست و کود شيميايي کمتر بود .از

درصد ( 16/6ميليليتر) و کود شيميايي ( 16/5ميليليتر)

آنجا که تيمارهاي چاي کمپوست با غلظتهاي  25و 100

باالترين تأثير را داشته و اختالف معنيداري با تيمار شاهد

درصد ،تأثيرات مشابهي نسبت به تيمار کوددهي شيميايي

نشان دادند .همچنين تيمار آبياري با چاي کمپوست 25

داشتند لذا ميتوان نتيجه گرفت که جهت افزايش وزنتر

درصد ( 13/3ميليليتر) در قياس با دو تيمار ياد شده ،اثر

اندام هوايي و در عين حال حفاظت از منابع آب و خاک،

کمتري را بر روي حجم ريشه بوتههاي گوجهفرنگي رقم

چاي کمپوست ميتواند جايگزين مناسبي براي کودهاي

کارون داشت و اختالف معنيداري با شاهد نشان داد

شيميايي رايج در زراعت گوجهفرنگي رقم کارون باشد.

(شکل  .)3تيمار آبياري با چاي کمپوست  100درصد،

محرک رشد آکادين ،يکي از ترکيبات تشکيل دهنده چاي

تأثير مثبتي بر روي شاخص مورد بررسي نداشت .از آنجا

کمپوست ،داراي  17درصد پتاسيم بوده لذا سبب افزايش

که تيمارهاي چاي کمپوست با غلظت  50و  25درصد و

فتوسنتز شده و وجود اسيدهاي آمينه ( 4/4درصد) در اين

نيز کود شيميايي داراي بيشترين تأثير در حجم ريشه

ترکيب اين امکان را براي گياه فراهم ميکند تا از اين

بودند ،لذا ميتوان غلظتهاي ياد شده را جايگزين

اسيدهاي آمينه جهت سنتز پروتئينها و بهعنوان پيش

کودهاي شيميايي رايج در کشت گوجهفرنگي رقم کارون

سازهاي متابوليتهاي ثانويه متعدد استفاده کرده و افزايش

نمود .کلينگ و همکاران ( )2003يافتند که استفاده از چاي

وزنتر اندام هوايي را سبب شود .هاتي و همکاران

کمپوست در زراعت کلزاي روغني سبب توسعه حجم

( )2010گزارش دادند که وزن زيست توده در ماش سياه،

ريشه و رشد گياه ميشود (.)Keeling et al., 2003

ماش سبز و کنجد که توسط ورمي واش آبياري شده

همچنين گزارش شده که چاي کمپوست داراي تنظيم

بودند ،در مقايسه با تيمار شاهد افزايش چشمگيري داشت

کنندههاي رشد مانند جيبرلين بوده و سبب افزايش رشد

(.)Hatti et al., 2010

ريشه ميشود ( .)Pant et al., 2009از اين رو احتمال
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وزنتر ريشه ،وزن خشک ريشه ،قطر ريشه و حجم ريشه
ميانگين مربعات ()MS

منابع

درجه

تغييرات

آزادي

تيمار

4

**219/81

خطا

10

17/71

0/52

0/041

8/79

CV%

طول ريشه

قطر

اصلي

ريشه
*2/02

**124/16
6/06

457/17

12/01

32/55

وزنتر ريشه

وزنتر اندام

حجم

وزن خشک

وزن خشک

هوايي

ريشه

اندام هوايي

ريشه

* 1718/69

*35/23

*19/23

0/54 ns

6/25

4/41

0/46

18/89

16/94

27/49

* و** به ترتيب معنيدار در سطح احتمال پنج درصد و يک درصد :ns،تأثير غير معنيدار

انجام گرفت ،نشان داد که چاي کمپوست سبب افزايش

وزن خشک اندام هوايي

مقايسه ميانگين وزن خشک اندام هوايي نشان داد که

نيتروژن کل در گياه و بالطبع وزن خشک اندام هوايي شد.

تيمارهاي چاي کمپوست  25درصد ( 14/44گرم) ،کود

همچنين جذب عناصر فسفر و پتاسيم نيز در تيمارهاي

شيميايي ( 13/52گرم) و چاي کمپوست  100درصد

چاي کمپوست افزايش داشت .مطالعه مذکور مبين آن بود

( 13/36گرم) اختالف معنيداري با تيمار شاهد (12/63

که چاي کمپوست توانست ميزان محتواي عناصر کلسيم،

گرم) نشان نداده و اين امر مبين آن است که اين تيمارها

منيزيم و گوگرد را در بافت گياهي افزايش دهد

( Pant et

تأثير مثبتي بر خصوصيت مورد بررسي نداشتهاند (شکل

 .)al., 2009از اينرو ،ميتوان افزايش وزن خشک اندام

 .)3مطالعات مورالس کورتس و همکاران ( )2018مبين آن

هوايي را به دليل در اختيار قرارگيري عناصر غذايي در

بود که استفاده از چاي ورمي کمپوست بهصورت هفتگي

تيمارهاي آبياري چاي کمپوست برشمرد

( Williams,

توانست اثرات مثبتي در وزن خشک اندام هوايي در قياس

.)1987

با گياهان شاهد داشته باشد

( Morales-Corts et al.,

 .)2018مطالعاتي که توسط  Pantو همکاران ()2009

تأثير تيمارهاي آزمايشي  100درصد چاي کمپوست ( 50 ،)Bدرصد چاي کمپوست ( ،)Cکوددهي شيميايي ( )Dو  25درصد چاي
کمپوست ( )Fدر مقايسه با شاهد (.)A

سال يازدهم /شماره  /2زمستان 1400

شکل  .3مقايسه ميانگين صفات طول ريشه اصلي ،قطر ريشه ،وزنتر ريشه ،وزنتر اندام هوايي ،حجم ريشه ،وزن خشک اندام هوايي تحت
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نسبت وزن خشک اندام هوايي به وزن خشک ريشه

در مقايسه ميانگين دادهها در شاخص نسبت وزن
خشک اندام هوايي به وزن خشک ريشه مشاهده شد که

فعاليتهاي آنزيمي دخالت داشته و سبب توسعه اندام
هوايي ميشود (.)Vaughan & Ord, 1985
ب) صفات بيوشيميايي

آبياري با غلظتهاي مختلف چاي کمپوست و کود

با توجه به نتايج جدول تجزيه واريانس شماره  ،7اثر

شيميايي بر روي خصوصيت مورد بررسي تأثير مثبتي

آبياري با تيمارهاي مورد مطالعه بهجز در شاخص آنزيم

نداشتند .اين ميتواند ناشي از بيتأثير بودن هر دو تيمار

کاتاالز و کلروفيل  bدر ساير صفات بيوشيميايي

غلظتهاي مختلف چاي کمپوست و کود شيميايي رايج

اندازهگيري شده در آزمايش معنيدار شد .اثر آبياري با

بر روي نسبت وزن خشک اندام هوايي باشد (شکل .)4

تيمارهاي مورد مطالعه در شاخص کلروفيل کل در سطح
احتمال يک درصد و در شاخصهاي آنزيم پراکسيداز و

نسبت وزنتر به وزن خشک اندام هوايي

مقايسه ميانگين تأثير تيمارهاي آبياري بر روي

کلروفيل  aدر سطح پنج درصد معنيدار بود.
آنزيم پراکسيداز

شاخص نسبت وزنتر اندام هوايي به وزن خشک اندام

مقايسه ميانگين تأثير تيمارها با غلظتهاي مختلف

هوايي نشان داد که باالترين وزن به ترتيب در تيمار

مورد مطالعه چاي کمپوست و کود شيميايي نشان داد که

کوددهي شيميايي ( 7/1گرم) ،چاي کمپوست  50درصد

بيشترين ميزان توليد آنزيم پراکسيداز به ترتيب در تيمار

( 6/8گرم) و چاي کمپوست  100درصد ( 6/2گرم) بود

آبياري با چاي کمپوست  25درصد

( µmol mg-1 protein

که همگي با تيمار شاهد اختالف معنيداري داشتند.

 )3/5 min-1و چاي کمپوست  100درصد (

همچنين تيمار استفاده از چاي کمپوست  25درصد در

 )3/3 protein min-1مشاهده شد .همچنين تيمارهاي کود

آبياري بوتههاي گوجهفرنگي ،اختالف معنيداري را نسبت

شيميايي ( )2/1 µmol mg-1 protein min-1و آبياري با

µmol mg-1

(µmol mg-1 protein min-

به تيمار شاهد نشان نداد .از اين رو امکان جايگزيني

چاي کمپوست  50درصد

چايهاي کمپوست در غلظتهاي  50و  100درصد با

 )2/071نيز داراي اثرات مثبت و اختالف معنيداري با

کود شيميايي در زراعت گوجهفرنگي رقم کارون وجود

تيمار شاهد ( )0/93 µmol mg-1 protein min-1بودند

دارد (شکل .)4

(شکل  .)4بررسي کلي اثر آبياري با تيمارهاي مورد مطالعه
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تأثير تيمارهاي چاي کمپوست و کود شيميايي بر

در اين شاخص نشان داد که کليه تيمارهاي مورد مطالعه،

نسبت وزنتر اندام هوايي بر وزن خشک اندام هوايي

خصوصاً تيمار آبياري با چاي کمپوست  25درصد و

ميتواند نتيجه افزايش جذب بيشتر آب و مواد معدني

کوددهي شيميايي تأثير بااليي را بر شاخص مقادير آنزيم

مورد نياز گياه بوده که موجب افزايش نسبت وزنتر اندام

پراکسيداز داشته و لذا استفاده از اين تيمار به سبب

هوايي به وزن خشک اندام هوايي و تأثير مثبت بر شاخص

مشابهت تأثير با کود شيميايي رايج ،ميتواند رقم کارون

مدنظر در گياه گوجهفرنگي رقم کارون باشد .ويلکو و

گوجهفرنگي را در برابر تنشهاي اکسيداتيو حاصله از

همکاران ( )2020در مطالعهاي يافتند که آبياري

عوامل محيطي زنده و غيرزنده از جمله تنشهاي آبي

گوجهفرنگي با چاي کمپوست سبب افزايش وزنتر شد

مقاومتر کند .مطالعه خاوری نژاد ( ،)2019مبين آن بود که

( .)Villecco et al., 2020گزارش شده که در ميان

بيشترين و کمترين ميزان آنزيم پراکسيداز به ترتيب در

ترکيبات مفيد موجود در چاي کمپوست ،هيوميک اسيد

آبياري با چاي کمپوست  100درصد و شاهد ،مشاهده شد

نقش مهمي را در افزايش رشد گياه بر عهده دارد .لذا اين

).(Khavari-Nejad, 2019

ترکيبات ،بهطور مستقيم در فتوسنتز ،تنفس سلولي و

ارزيابی اثرات آبياری با چای کمپوست نوآورانه از پسماند غذايی بر روی برخی صفات گوجه فرنگی 91 /
کلروفيل  aو کلروفيل کل

از چاي ورمي کمپوست در دور آبياري هفتگي توانست

مقايسه ميانگين تأثير تيمارهاي غلظتهاي مورد

اثرات مثبتي در ميزان کلروفيل در مقايسه با گياهان شاهد

مطالعه چاي کمپوست و کود شيميايي نشان داد که تيمار

داشته باشد (.)Morales-Corts et al., 2018

آبياري با چاي کمپوست  25درصد (،)14/44 mg g-1 FM

مقايسه ميانگين تأثير تيمارهاي مورد مطالعه بر مقادير

بيشترين تأثير را بر روي مقادير کلروفيل  aدر بوتههاي

کلروفيل کل نيز مبين تأثير باالي چاي کمپوست  25درصد

گوجهفرنگي مورد مطالعه نشان داد (شکل  .)4پس از اين

( )19/91 mg g-1 FMنسبت به ساير تيمارها در بوتههاي

تيمار ،آبياري با کود شيميايي ( )12/64 mg g-1 FMتأثير

گوجهفرنگي رقم کارون بود .همچنين تيمارهاي کوددهي

مشابه اما کمتري نسبت به تيمار چاي کمپوست  25درصد

شيميايي ( )17/04 mg g-1 FMو آبياري با چاي کمپوست

بر روي مقادير کلروفيل  aنشان داد .هر دو تيمار ياد شده

 100درصد ( )15/48 mg g-1 FMنيز به ترتيب داراي

اختالف معنيداري با تيمار شاهد داشتند .آبياري با

تأثيرات مثبت و مشابه اما کمتري نسبت به تيمار چاي

تيمارهاي چاي کمپوست  100و  50درصد داراي تأثيرات

کمپوست با غلظت  25درصد بر روي مقادير کلروفيل کل

کمتري بر شاخص مورد اشاره داشت (شکل  .)4تيمار

در بوتههاي گوجهفرنگي رقم کارون داشتند .تيمار آبياري

چاي کمپوست  50درصد داراي کمترين تأثير بر ميزان

با چاي کمپوست  50درصد با تيمار شاهد اختالف

کلروفيل  aدر بوتههاي گوجهفرنگي رقم کارون بود .نتايج

معنيداري را نشان نداد و لذا تأثيري بر روي شاخص

مطالعهاي شاخص مبين آن است که آبياري با تيمار چاي

کلروفيل کل ندارد (شکل  .)4نتايج مطالعه اين شاخص

کمپوست  25درصد سبب بهبود کيفيت فتوسنتز در

نشان داد که تيمار چاي کمپوست  25درصد ،داراي

گوجهفرنگي رقم کارون شده و ميتواند جايگزيني براي

بيشترين تأثير بر شاخص کلروفيل کل داشته و ميتواند

کود شيميايي در زراعت اين گياه باشد .مطالعات
مورالس-کوزتس و همکاران ( )2018نشان داد که استفاده
جدول  .6نتايج تجزيه واريانس بررسي تأثير تيمارها بر شاخصهاي نسبت وزن خشک اندام هوايي به وزن خشک ريشه ،وزنتر اندام هوايي
به وزنتر ريشه ،وزنتر اندام هوايي به وزن خشک اندام هوايي و نيز وزنتر ريشه به وزن خشک ريشه
ميانگين مربعات ()MS

منابع

درجه

تغييرات

آزادي

تيمار

4

*6/87

خطا

10

0/94

1/10

20/35

29/24

وزن خشک اندام هوايي

وزنتر اندام هوايي به

نسبت وزنتر به وزن

نسبت وزنتر به وزن

به وزن خشک ريشه

وزنتر ريشه

خشک اندام هوايي

خشک ريشه

1/92 ns

*4/71

0/12 ns

1/28

0/63

18/96

11/39

CV%

جدول  .7نتايج تجزيه واريانس بررسي تأثير تيمارها بر ميزان آنزيمهاي کاتاالز و پراکسيداز و مقادير کلروفيل کل ،کلروفيل  aو کلروفيل b
منابع

درجه

ميانگين مربعات ()MS

تغييرات

آزادي

مقادير کاتاالز

مقادير پراکسيداز

کلروفيل a

کلروفيل b

کلروفيل کل

تيمار
خطا

4
10

0/66ns
0/31
27/99

*3/50
0/7
34/88

*31/09
5/54
22/90

3/59ns
1/98
35/84

**37/38
3/43
12/20

CV%
* و** به ترتيب معنيدار در سطح احتمال پنج درصد و يک درصد :ns،تأثير غير معنيدار
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* و** به ترتيب معنيدار در سطح احتمال پنج درصد و يک درصد :ns،تأثير غير معنيدار
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شکل  . 4مقايسه ميانگين صفات نسبت وزن خشک اندام هوايي به وزن خشک ريشه ،وزنتر به وزن خشک اندام هوايي ،مقادير آنزيم
پراکسيداز ،مقادير کلروفيل  aو مقادير کلروفيل کل تحت تأثير تيمارهاي آزمايشي  100درصد چاي کمپوست ( 50 ،)Bدرصد چاي
کمپوست ( ،)Cکوددهي شيميايي ( )Dو  25درصد چاي کمپوست ( )Fدر مقايسه با شاهد ( .)Aميانگينها با حداقل يک حرف مشترک
فاقد اختالف معنيدار ميباشند.

جايگزين مناسبي با کود شيميايي رايج در کشت

نتيجهگيري

سال يازدهم /شماره  /2زمستان 1400

گوجهفرنگي رقم کارون باشد ،ضمناً عالوه بر افزايش

مصرف بيرويه نهادههاي شيميايي در زيست بومهاي

عملکرد فتوسنتز ميتواند تأثير بهبود دهندگي باالتري را بر

زراعي سبب آلودگي منابع آب و خاک ،اختالل در

شاخص مورد بررسي نسبت به تيمار کوددهي شيميايي

خدمات زيست بومي جانداران و در معرض خطر قرار

نشان دهد .هفتاد درصد از نيتروژن برگ در کلروپالستها

گرفتن سالمت مصرف کنندگان شده است .از اين رو،

انباشته ميشود لذا ميزان کلروفيل و نيتروژن در گياهان

جايگزينهاي غير شيميايي در دهههاي اخير توجه

ارتباط نزديکي با هم دارند (.)Javaheri et al., 2011

پژوهشگران را به خود جلب کرده است .چاي کمپوست،

تأمين اين عنصر پرمصرف توسط چاي کمپوست ،ميتواند

بهعنوان يک ترکيب آلي مايع ميتواند بهعنوان يک

دليلي براي افزايش ميزان کلروفيل گياهي در اين مطالعه

جايگزين چند کارکردي جهت افزايش ويژگي سرکوبگري

باشد .از آنجا که عناصر منگنز ،روي و مس در تشکيل

خاک ،افزايش فعاليت ميکروسيمبيونتهاي خاک و منبع

کلروفيل ضروري هستند و بيشترين ميزان جذب اين

غذايي براي گياه به شمار آيد .چالش مهم کشاورزي در

عناصرخرد ،در دامنه اسيدي تا خنثي خاک انجام ميشود

عصر حاضر ،افزايش عملکرد در واحد سطح ،در عين

لذا از آنجا که پي اچ ورمي کمپوست مورد استفاده جهت

کاهش مصرف کودها و سموم شيميايي است .تاکنون

تهيه چاي کمپوست برابر  7/9بود ،لذا احتمال ميرود که

چندين کود و منابع مغذي آلي معرفي شده اما تعداد کمي

افزايش پي اچ خاک در تيمارهاي غلظت  50و 100

از آنها به فرم مايع است .با اين حال ،در سالهاي اخير

درصد چاي کمپوست در مقايسه با تيمار  25درصد ،ميزان

توجه ويژهاي به نقش چاي کمپوست در تحريک رشد و

سنتز کلروفيل را در اين غلظتها کاهش داد.

افزايش ميزان عملکرد شده است .نتايج اين مطالعه
بهروشني نشان ميدهد که بکارگيري چاي کمپوست

93 / ارزيابی اثرات آبياری با چای کمپوست نوآورانه از پسماند غذايی بر روی برخی صفات گوجه فرنگی

، ماندگاري پس از برداشت،ميزان عملکرد در واحد سطح

ميتواند برخي از خصوصيات رويشي گياه گوجهفرنگي

خصوصيات

ويژگيهاي

، قطر، طول، ارتفاع بوته، تعداد برگ،نظير تعداد خوشه گل

، استانداردسازي،رئولوژيکي فرآوردههاي گوجهفرنگي

 ميزان کلروفيل و ميزان آنزيم،حجم و وزنتر ريشه

توليد و مصرف آن و نيز راهکارهاي عملي جهت استفاده

 نتايج مبين آن است که آبياري.پراکسيداز را بهبود بخشد

.گسترده از آن در کشاورزي انجام شود

با چاي کمپوست ميتواند جايگزين کودهاي شيميايي

و

گوجهفرنگي

تغذيهاي

رايج در زراعت گوجهفرنگي شود و از اين رو از يکسو
سپاسگزاري

ميتواند سبب کاهش حجم مصرف کودهاي شيميايي در

 عضو،بدينوسيله از جناب آقاي دکتر وريا ويساني

زراعت گوجهفرنگي رقم کارون شود و از سوي ديگر

محترم هيات علمي دانشکده علوم کشاورزي و صنايع

آلودگي خاک و سفرههاي زيرزميني آب و زيست بومهاي

غذايي واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسالمي بابت

 نتايج اين مطالعه.آب شيرين و تاالبي را کاهش دهد

همکاري در بررسيهاي آماري اين مطالعه قدرداني

ميتواند در ديگر پژوهشهاي کاربردي نظير سنتز و

.ميگردد

 با اين.بهينهسازي کودهاي آلي زيستي مؤثر واقع شود
 شايسته است تا مطالعاتي بر روي مکانيسمهاي اثر،حال

1400  زمستان/2  شماره/سال يازدهم

،اين ترکيب و نقش آن در فعالسازي ميکروبي خاک
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Abstract:
Background and Aim: Food waste is one of the biggest challenges in today’s modern world and
leads to greenhouse gas emissions and global warming issues. Converting organic waste into
vermicompost and compost tea by efficient biotechnology methods could prevent natural
resources depletion and decrease carbon footprint. These soil conditioners promote soil fertility,
crop yields, soil resources conservation, and community health.
Method: Based on this study, organic waste of the industrial kitchen of the science and research
branch university, was converted to vermicompost. The compost tea was produced by a mixture
of seaweed, vermicompost, molasses, and humic acid. Greenhouse studies to compare the effect
of experimental treatments including irrigation level with compost tea 25, 50, and 100% and
chemical fertilizer containing calcium nitrate, potassium sulfate, and 10-52-10 fertilizer on
vegetative and biochemical traits of tomato (Karun variety) in six replications were performed.
Results: The results showed that irrigation with 100% compost tea and chemical fertilizer, were
not significantly different from each other and had the highest effect compared to other
treatments. Irrigation with 100% compost tea had the greatest effect on leaf number (66 pieces),
plant height (29.8 mm), root length (660 mm), and root fresh weight (29.84 mg). The highest
number of flower clusters (8.94 clusters), root diameter (8.94 mm), peroxidase enzyme (3.5 µmol
mg-1 protein min-1), chlorophyll a (14.44 mg g-1 FM), and total chlorophyll content (191.91 mg g-1
FM) obtained from 25% compost tea.
Conclusion: There was no difference between irrigation with 25 and 100% compost tea, and
chemical fertilizers. Furthermore, they had similar effects on most of the studied traits. So,
irrigation with compost tea can decrease chemical fertilizers in tomato fields and leads to soil
conservation.
Keywords: Compost Tea, Food Waste, Tomato, Soil Conservation
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