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Abstract
An experiment was conducted to evaluate the effects of
compost, chemical fertilizers, and different kinds of
manure and their combinations on soil parameters and
watermelon yield in Kerman province (Baft city). A
Randomized Complete Block Design with four
replication and 9 treatment:1-control 2-cow manure five
ton/ha 3-poultry manure five ton\ha 4-compost five
ton\ha 5-compost 2/5 ton/ha 6-250 Kg Super phosphate
triple/ha,250 Kg urea/ha and 100 Kg potassium/ha 7combination of compost 2/5 ton/ha and poultry manure
2/5 ton/ha 8-combination of compost 2/5ton/ha and cow
manure 2/5 ton/ha 9-combination of compost 2/5 ton/ha
and 125 Kg Super phosphate triple/ha,125 Kg urea/ha
and 50 Kg potassium/ha, was used. Results of
Experiment show that effect of treatments wasn't
significant on soil pH and bush length. The most and the
lowest salinity was measured in compost treatments and
cow manure respectively. Fruit yield in five ton poultry
manure\ha and combination of compost & chemical
fertilizers have highest yield with an average weight of
7220 grams, and control has lowest yield (weight of
5670 grams) among treatments. The effect of compost on
soil salinity limited the continuous use of compost in
soils which are threatened with salinity stress in Kerman
province.
Keywords: Chemical fertilizer, Compost, pH, Salinity,
Watermelon.
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چکيده
 کودهاي شيميا يي و دامي و،تحقيق مذکور با هدف مقایسه اثرات کمپوست
تلفیق آنها برخصوصیات خاک و عملکرد گياه هندوانههه در شهرس فاب نات تت تتت
 آزمايش در قالب طرح بلوك هاي كامل تص رد يفدا.استان کرمان انجام شد
 پنج تن كود مرغي، پنج تن كود گاوي در هكتار، شاه،چهار تکرار و نه تيمار
 دو و نيم تن كمپوست زبالههه در، پنج تن كمپوست زباله در هكتار،در هكتار
052 ،ل
 کيلوگرم سوپر فس پيرت تاف لل لل052(  عرف كود شيميا يي منطقه،هكتار
         )را مين و ود قيفلت نت،  کیل میساتپ مرگو      در هكت100

کیل و هروا مرگو

 تلفيق دو و نيم تن كمپوست،كمپوست و دو و نيم تن كود مرغي در هكتار
 تلفيق دو و نيم تن كمپوست و نصف ف9 ،و دو و نيم تن كودگاوي در هكتار
ف
    نتايج آزمايش نشان داد که اث اهراميت ر ي. انجام گرديد، عرف كود شيميا يي
 ولی شوری خاک را،آزمايشي بر اسيديته خاک و طول بوته معني دار نيست
 تن5        د بيش روش رادقم نيرت ي راميت رد کاخ. یده
تحت تاثیر قرار می ی
 عملکردد.کمپوست و کمترين میزان شوری در تيمار کود گاوي مشاهده شد
   وو ووو کودشي اب ييايم

ميوه در تيمارهاي پنج تن کود مرغي و تلف  تسوپمک قي

 گرم باالترين مقدار را دارا بود و کمترين وزن م هوي0227 ميانگين وزن ميوه
 اثر. گرم مش يدرگ هدها دد ددد07 56 در تيمار شاهد (بدون کود) با ميانگين وزن
    استفاده مداوم از کمپوست در خاکککه ناتسا یا،کمپوست بر شوری خاک
.ینماید
 کرمان که با تنش شوری تهدید می شوند را محدود م
. هندوانه، کود شیمیایی، کمپوست، شوری، اسیدیته:کلمات کليدي
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بودن خاصيت بافري در مقابل تغ يي رات اسيديته

مقدمه و کلیات
مصرف صحيح و متناسب انواع كودهاي شيميا يي ،
حيواني ،كمپوست هاي گياهي يا كود سبز در خاک
مهمترين و اساسي ترين راه های حفظ و اصالح
شرايط حاصلخيزي خاك و افزايش ميزان عملكرد
محصوالت كشاورزي است .هزينههاي باالي كاربرد
تهاي رایج زراعي و مسائل آلودگي و
كود در سيس 
تخريب خاك عواملي است كه باعث شده تا استفاده
كامل از منابع غذا يي

گياهي تجديد پذیر (آلي و

بيولوژ )يكي مثل کمپوست به همراه كاربرد بهينه اي
از كود ها جهت حفظ باروري ،ساختمان ،فعاليت
حياتي ،ظرفيت تبادل و ظرفيت نگهداري آب درخاك
مد نظر قرار گیرد .کشاورزان نیاز به مواد اولیه ای
دارند که تجدیدپذیر ،در دسترس ،قابل اختالط،
اقتصادی و از نظر فیزیکی و شیمیایی مناسب گیاه
زراعی باشند ( .)Klock-Moore, 2000کمپوست سالم
يترين راهکارهاي افزايش سالمت
ن و ک لي د 
از مهمتري 
يهاي
يتواند از افزايش آلودگ 
خاک و گياه است که م 
حاصل از مصرف کودهاي شيميا يي

يکند.
جلوگير 

عالوه بر اینکه داراي ويژگي آزادسازي آهسته عناصر
نیز هست ( .)He et al., 1995مواد آلي ،منبع مواد
غذا يي

کها بوده و با تجزيه آرام و
در تمام خا 

آزادسازي مواد غذا يي

رشد موفقيت آميز بيشتر

يسازند .مواد آلي همچنين
گياهان را امکانپذير م 
نگهداري آب و ظرفيت تبادل کاتيوني را در خاکهاي
يدهند و ساختمان خاک و پايداري
شني افزايش م 
يبخشند.
نفوذپذيري آن را در خاکهاي رسي بهبود م 
تأمين مواد غذا يي  ،افزايش تبادل کاتيوني ،کاهش
فشردگي خاک ،کاهش و کنترل فرسايش خاک ،دارا

خاک ،نگهداري آب در خاک ،حفظ مواد غذا يي از
يک فصل به فصل ديگر ،گرم کردن خاک در بهار،
افزايش کارآ يي نهادههاي مصرف شده ،بهبود تهويه
خاک ،محافظت گياهان در برابر بيماريها ،دفع اثر
سمي آفت کشها بر گياهان و جلوگيري از شستشوي
آنها ،ذخيره  CO2اتمسفر ،افزايش تجزيه ميکروبي
مواد سمي ،حفظ ميکروارگانيسمهاي مفيد خاک و
تشکيل خاک از دیگر فواید مواد آلی در خاک
است( .)Bhattacharyya et al., 2003نتايج بسياري از
پژوهشهاي مرتبط به مزارع بيولوژيک و آلی نشان
داده است که استفاده از کودهاي آلي باعث افزايش
توليد شده است (کاظم ) 1379 ،و ( .)Lu, 2008با
افزايش گرايش به کاربرد بیشتر مواد آلي در مزارع،
توليد و درخواست براي کمپوست نيز به خاطر اثرات
مفيد آن بر خصوصيات شيميا يي  ،فيزيکي و
بيولوژيک خاک به شدت افزايش پيدا کرده است
(محمديان و ملکوتي(Annabi et al., 2007; ) 1380 ،

) .Maftoun et al., 2004نکته مهم در مورد کمپوست
این است که بطور کلي نسبت متعادلي از عناصر
غذا يي در کمپوست ها يافت نمي شود؛ چرا که براي
تأمين نيتروژن گياهان زراعي بايد بيش از  50تن
کمپوست در هکتار مصرف کرد ،که اين مقدار داراي
عناصر سنگين و مضر زيادي است .بايد نيتروژن آن
را به طريقي باال برد ،درغير اينصورت نبايد تمام
نيتروژن گياه را از طريق کمپوست تهيه نمود ( De

 .)Haan, 1981معدني شدن نيتروژن در کمپوست به
عوامل متعددي مثل نسبت  C/Nدر مواد اوليه ،شرايط
توليد کمپوست ،رسيدگي کمپوست ،زمان کاربرد و

اثر کمپوست ،کود شیمیایی و انواع3 ...
کيفيت کمپوست بستگي دارد ( Amlinger et al.,

کم تولیدی در واحد سطح ،نیاز زیادی به نیتروژن و

 .)2003از اینرو تلفیق کمپوست با کودهای شیمیایی

پتاسیم دارد (پیوست .) 388 1 ،این آزمایش با هدف

راندمان و میزان تاثیر و بازده اقتصادی آن را باالتر

بررسی امکان تلفیق کودهای شیمیایی و آلی و

می برد و مقادیر متناسبتری از مواد غذایی را در

بررسی اثر آن بر ویژگیهای شوری و اسیدیته خاک و

اختیار گیاه قرار می دهد .حتی کاهش جذب و غير

عملکرد و اجزای عملکرد گیاه هندوانه انجام شد.

متحرک شدن نيتروژن در برخي منابع به علت جذب

فرآیند پژوهش

ميکروبي آن خصوصا در منابعی که نسبت کربن به

آزمايش در منطقه ارزوئيه شهرستان بافت با ارتفاع

نیتروژن آن باالست ،مشاهده شده است ( Crecchio et

 1050متر از سطح دريا در جنوب غربي استان كرمان

 .)al., 2004نتايج تحقيق کاربرد کمپوست بر ذرت و

با متوسط بارندگي  95ميليمتر در سال انجام گرفت.

ريگراس نيز نشان مي دهد که اين منبع نمي تواند به
اندازه کودهاي شيميا يي

آزمایش در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی

بر غلظت نيتروژن اين دو

در  4تکرار و با  9تيمار انجام شد كه عبارت بودند از

گياه بيفزايد ( .)Mamo et al., 1999استان کرمان از

شاهد ،پنج تن كود گاوي در هكتار ،تيمار پنج تن

مناطقی است که به شدت در معرض خطر شوری

كود مرغي در هكتار ،پنج تن كمپوست زباله در

بوده و شوری خاک به عنوان یک مسئله اساسی برای

هكتار ،دو و نيم تن كمپوست زباله در هكتار ،عرف

گیاهان این منطقه مطرح است .در بسیاری از مناطق

كود شيميا يي

آن اسیدیته خاک حدود  8یا باالتر از آن است که

منطقه ( 052کيلوگرم سوپر فسفات

تريپل 052 ،کیلوگرم اوره و  100کیلوگرم پتاسیم در

مشکالتی را برای جذب عناصر غذایی ایجاد میکند.

هكتار) 7 ،تلفيق دو و نيم تن كمپوست و دو و نيم

از این رو توجه به اثرات کودهای آلی و شیمیایی بر

تن كود مرغي در هكتار ،تلفيق دو و نيم تن كمپوست

شوری و اسیدیته خاک بسیار باید در تحقیقات تغذیه

و دو و نيم تن كودگاوي در هكتار ،تلفيق دو و نيم

ای گیاهان مورد توجه قرار گیرند .شوری کمپوست

تن كمپوست و نصف عرف كود شيميا يي  .رقم بیکر

بيش از شوري خاک هاي کشاورزي است ( He et al.,

برای کاشت استفاده گردید نتایج آزمایش خاک

 )1992و کاربرد کمپوست و سایر کودها در خاک

مزرعه و مشخصات کمپوست مورد استفاده به ترتیب

يتواند به طور موثري  ECخاک را باال ببرد ( Walter
م

در جداول  1و  2آمده است .كمپوست از كارخانه

 .)et al., 2006هندوانه از گیاهان نیمه حساس به

كمپوست شهرداري كرمان واقع در جاده كوهپايه تهیه

شوری بوده (خادمیان ) 384 1 ،و نسبت به سایر

شد.

یجات به اسیدیته خاک مقاوم است ،اسیدیته
صیف 
 5/5تا  6/5را بیشتر میپسندد .علیرغم ماده خشک

جدول -1مشخصات خاک آزمایش
هدایت الکتریکیds/m

کربنات کلسیم%

اسیدیته

کربن الی%

ازت%

فسفرppm

پتاسیم ppm

شن%

الی%

رس%

بافت

0/ 97

8

8

0/421

0/210

4

190

86

2

12

Ls
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جدول  -2مشخصات کمپوست مصرفی درآزمایش
اسیدیته
7/ 58

شوری )(ds/m
3/ 45

ُبُبر

ppm
13 /5

کلسیم%

منیزیم%

8

5

پالست كي

نمايان شد ،روي پالست كي

1/ 26

0/ 72

0/ 84

کرت آزمايش هنومن ی    ای جه و یروش دروآرب ت

کشت بصورت بذرکاری مستقیم زیر پالستیک انج ما
گرفت .در این روش وقتی بوته رش و درك د

نیتروژن کل %

فسفرمحلول%

پتاسیم محلول%

اس دی ی ا کاخ هت زززز ز لب  ه ه يوج ر

 زا ز ري    

را پاره رك د ده تا

قمع زا         

0 - 30

سانتيمتري خاك در زم يعارز تيفرظ تبوطر نا     

بوته وارد هواي آزاد شود .در طول مراحل آزم شيا

برداش اخ هتيديسا .دش ت كككككككككك در سوسپانس و نوی

كليه مراقبت هاي زراعي و مسائل فني مانن  د آآب ،يراي

هدايت الكتر يكي خ هراصع رد كا     1:1خ  و کا آآب

تيغ زدن پالس ه کیت اا ااا، ،يهد دوك    تن وصحم ك لل للل،

تع يي ن گرديد .صفات مرتبط با گیاه شامل طول بوت ،ه

وجين علف هاي هرز ،خاک ،هتوب یاپ یهد     ح فذ

وزن میوه و عملکرد در هکتار پس از حذف حاش ،هی

ميوهاي آلوده و بد شكل و مبارزه با آفات و بيم يرا

با نمونه برداری از وسط کرت ها اندازه گی .دش یر   

ها مطابق با نياز مزرعه در موقع مقتضي انجام شد .در

اطالعات به دست آمدهه ب زفا مرن کمک ا ا رررر رررررSPSS

این آزمایش آبیاری دوم حدود  35روز بعد از كاشت

مورد تجزیه قرار گرفت و میانگین تیمارها ب شور ا

و آبیاری سوم شش روز بعد ازآب دوم داده ش دعب.د

دانکن و در سطح احتمال  5درصد مورد مقایسه ق رار

ازاین مرحله دور آبياري  5روز و با گرمتر شدن ه او

گرفتند.

و کنت زا

هرسه روزیک بار انجام شددد پس

فذح    

نتایج و بحث

میوه های آلوده روي هر بوت هويم كي طقف ه      نگه

تجزیه واریانس اثررر تیماره یا

داشته شد .وقوع آفات و بيماري و علف هاي هرز در

آزمایش تافص رب ی    

بررس ودج رد ،شیامزآ رد هدش ی لللللللل ل 3آورده شهد   

مزرعه نامحسوس و هيچگونه مب هیلع يايميش هزرا    

است.

اين عوامل صورت نگرفت .در پایان آزم ره زا شیا   

جدول  -3تجزیه واریانس صفات مورد بررسی
میانگین مربعات
طول بوته
088 1ns

959 ns

عملکرد میوه
24 /3ns

**

821/ 58

میانگین وزن میوه
0/320ns

**1/330

شوری خاک
ns

4010

**

29 1 13

اسیدیته خاک
ns

ns

درجه آزادی

منبع تغییر

0/ 004

3

ب لو ک

0/ 005

8

تیمار

24

خ طا

178 1

16 /22

0/ 04 1

4293

0/ 003

6 / 41

10 /1

4/9

7/ 1

7/ 0

ضریب تغییرات(درصد)

 :nsغیر معنی دار ** :معنی دار درسطح  1درصد

نتایج آزمایش نشان داد که اسیدیته خاک نحت تاثیر

کلسیم آن است .كلسيم يكي از عناصر موجود در

هیچ یک از تیمار ها قرار نگرفت .با توجه به

کمپوست است كه در ريزوسفر آزاد شده و بالقوه

لگاريتمي بودن شاخص  pHو خاصیت تامپونی خاک

میتواند باعث افزایش  pHخاك گردد ،ولی با توجه

تغییر اسیدیته خاک به راحتی ممکن نیست و اثرات

به موارد یاد شده کاربرد کمپوست به تنهایی اثر

کمپوست بر اسیدیته خاک عمدتًاًا تحت تاثیر غلظت

معناداری بر اسیدیته خاک نداشت (درودیان و

اثر کمپوست ،کود شیمیایی و انواع5 ...

همکاران .) 1389 ،در واقع بسياري از محققين نیز بر

میزان شوری در خاک را نشان دادند تیمار های  5تن

اين نكته تأ يك د دارند كه در شرايطي كه خاك داراي

کمپوست 5 ،تن کود مرغی ،کود شیمیایی کامل،

خاصيت تامپوني زيادي باشد ،تغ يي رات  pHبه سختي

کمپوست و کود مرغی ،کمپوست و کودگاوی،

امكان پذير است .احتما ًالًال به دلیل خاصيت تامپوني

کمپوست و کود شیمیایی و  2/5تن کمپوست در یک

باالی خاک مورد آزمايش که حاوي  8درصد کربنات

سطح آماری قرار می گیرند .می توان به طور کلی

کلسيم معادل بود (جدول  ،)1تاثير هيچ يک از تيمار

این برداشت را کرد که کمپوست و کود مرغی و کود

ها بر تغ يي رات  pHمعني دار نگرديد .افزایش  pHدر

شیمیایی بیش از کود گاوی منجر به افزایش شوری

خاکهای قلیایی از لحاظ قابلیت جذب عناصر غذایی

خاک می گردند (شکل  Walter .)1و همکاران 2006

بسيار نامطلوب است .در تحقیقات  Maynardدر سال

نيز افزايش شوري خاک براثر کاربرد کمپوست را

 1995بیان کرد که افزودن كمپوست به ميزان  5تن

گزارش مي کنند Zhang .و همکاران (  ) 2006بیان

در هكتار به مدت  3سال  pHخاك را از  5/8به 6/4

کردند که با گذشت زمان از کاربرد کمپوست،

افزايش دادCrecchio .و همکاران (  ) 2004نیز

افزايش شوري حاصله کم کم از بين مي رود .يعني

مشاهده كردند كه با مصرف كمپوست pH ،خاك به

پس از افزايش شوري در اثر کاربرد کمپوست ،به

ميزان  0/8تا  1/4افزايش يافته است .به طور كلي به

دليل جذب عناصرغذا يي محلول توسط گياه ،رفته

يرسد تغ يي ر و يا عدم تغ يي ر  pHبستگي به
نظر م 

رفته شوري خاک به حالت عادي بر مي گردد.

خصوصيات مواد اوليه كمپوست دارد .مث ًالًال اگر در
مزرعهاي كمپوست حاصل از ضايعات بستر قارچ كه
امالح باال يي دارد ،مصرف گردد  pHافزايش و
چنانچه از كمپوست حاصل از تفاله چاي و يا توتون
كهاي آه يك کاهش خواهد
استفاده شود  pHخا 
يافت .از طرف ديگر خود كمپوست خاصيت تامپوني
خاك را افزايش می دهد .در تيمارهاي حاوي

شکل  -1مقایسه میانگین تیمارها برای صفت شوری خاک با استفاده از
آزمون دانکن

كمپوست ،كمترين تغ يي رات  pHمشاهده گرديد .اين
نکته بدين معني است که احتماال کمپوست با افزايش
خاصيت بافري خاک نه تنها باعث تغییر اسیدیته نمی
گردد بلکه از اثر مواد همراه بر واکنش خاک نیز مي
کاهد،اثر تیمارهای آزمایشی بر شوری خاک معنی دار
بود ( جدول  .)3نتایج حاصل از آزمایش نشان داد
کاربرد کود گاوی به تنهایی و تیمار شاهد کمترین

شکل  -2مقایسه میانگین تیمارها برای صفت وزن میوه با استفاده از
آزمون دانکن
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طول بوته تحت تاثیر ه دروم یاهرامیت زا کی چی     
آزمایش قرار نگرفت .به نظ تفص نیا دسر یم ر

    

در واقع کمپوست به علت عدم توازن عناصر غ یاذ ی
نیار به کود مکمل یا غنی کنندده آن دارد Crecchio .و

بیشتر تحت تاثیر ژنتی  هدوب هایگ ک ووو وووو کمت طسوت ر   

همکاران (  ) 2004نیز اش نیرتیرورض هک دندرک هرا     

تغذیه گیاه تغییررر م لک ی هویم درکلمع .دبای ی ی ه      

عنصر برای غنی سازی کمپوست نیتروژن است.

تیمارها باالتر از شاهد بود .کاربرد  5تن کود مرغی و
نیز ترکیب کمپوست و کود شیمیایی منجر ب دیلوت ه   
باالترین میانگین وزن میوه و عملکرد می دحاو رد هو   
سطح گردیده است .کمترین عملکرد در واحد س حط
و وزن هر میوه در تیمار شاهد (بدون کود) به ترتیب
با عملکرد د  36ت و راتکه رد ن

می گنا یین وزن 5/76

کیلو گرم مشاهده گردید(ش یاه لک     2و  .)3تیم را
هااای 5ت ،یواگ دوک ن         5ت ،تسوپمک ن       2/5تننن
کمپوس  تسوپمک بیکرت ،ت وووو ووو کودگ بیکرت ،یوا     
کمپوست وکود مرغی ،ک دو

ش یایمی ی رظن زا لماک     

آماری در یک سطح قرار گرفتند .بسیاری از تحقیقات
گذشته نیز نشان می دهد که ترکیب ک میش دو یای و ی
کمپوست می توان زفا هب رجنم د ا شی     

حاص یزیخل

عون هس يكيزيف     

خاك بيانگر تاثيرات مثبت و مفيد مواد آلي بر خواص
ناردک و ینا
مختل كاخ ف      بو دد د (گلش نن 

،ناراکمه     

 .) 384 1یکی از دالی ددرگ یم ثعاب هک یمهم ل

     

کمپوست در سال اول استفاده اثرات خود را به خوبی
نشان ندهد ،باال بودن نسبت کربن به نیت نآ رد نژور
است Klock-Moore .و همکاران ( ) 000 2نی هراشا ز   
کردند که کمبود نیتروژن پس

تسوپمک فرصم زا    

باید ج اب تسوپمک ندرک ینغ .ددرگ یقلت ید    

آزمون دانکن

کود مرغی نیز از منابع آلی پر خاصیت بوده که منابع
متعددی اثرات مفید آن بر حاصلخیزی خاک را تایید
می کند (منتظري و زمردی .) 384 1 ،با توجه به
اهمیت محصول هندوانه و بازده ریالی باالی آن
استفاده از این کود نسبتآ گران قیمت دراین محصول
کامال توجیه پذیر است ،چرا که نتایج آزمایش نشان

ی اثر
خاک گردد(محم ايد ننن و ملک تو ييي  .) 1380 ،بررسی ی
كاربردكود دامي بر روي خ صاو

شکل  -3مقایسه میانگین تیمارها برای صفت عملکرد گیاه با استفاده از

   

عناصری چون نیتروژن که کمپوست نسبتًاًا از آنها فقیر
است می تواند در کارآیی کمپوست بسیار موثر باشد.

داد کود مرغی باالترین عملکرد در واحد سطح را
تولید مینماید .سرعت آزاد سازي نیتروژن از كود
مرغی كندتر است.بدیهی است اثرات این کود بر
خالف کود های شیمیایی تا سالهای بعد نیز قابل
مشاهده خواهد بود .به طور کلی در کاشت هندوانه
در زمین های فاقد شوری توصیه می شود از کود
مرغی ویا کمپوست غنی شده استفاده شود ودر خاک
های شور یا مساعد شور شدن  ،استفاده از کود گاوی
بایستی در اولویت قرار گیرد.
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