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  دهيكچ

) ۱۳۸۶-۱۳۸۷( دو سـاله     ي، پژوهـش  يد و اجزاء عملکرد طالب     بر عملکر  ي و کود دام   يلني ات ي پوش پل  خاکر استفاده از    يتأث يبه منظور بررس  

چهـار   كامل تـصادفي در      يها  در قالب طرح بلوک    خرد شده    يها کرت ي طرح آزمايش   اردستان با استفاده از    يقات کشاورز يستگاه تحق يدر ا 

اه و عدم استفاده از خاک      ي س يلني ات ي شفاف، خاک پوش پل    يلني ات ين طرح سه سطح خاک پوش شامل خاک پوش پل         يدر ا .  انجام شد  تكرار

ـ    ۸،  ي گاو ي تن کود دام   ۳۰ شامل   ي و سه سطح کود دام     ي اصل يها رت، ک پوش ـ          ي تن کود مرغ عنـوان    بـه  ي و عـدم اسـتفاده از کـود دام

، ط عـدم اسـتفاده از خـاک پـوش         ير عملکرد قابل فروش در شـرا      ين مقاد يج پژوهش نشان داد باالتر    ينتا.  در نظر گرفته شد    يفرع يها کرت

 تـن   ۳۰لوگرم در هکتار بـا اسـتفاده از         ي ک ۴۳۵۰۰ و   ۴۵۸۰۰،  ۳۵۷۰۰ب با   يترت اه به ياستفاده از خاک پوش شفاف و استفاده از خاک پوش س          

 تن کود گاوي نـسبت بـه تيمـار شـاهد            ۳۰ تن کود مرغي و يا       ۸ميوه با کاربرد    درصد مواد جامد محلول در      . دست آمد  هب ي گاو يکود دام 

  تـن کـود گـاوي      ۳۰دو تيمار استفاده از خاک پوش پلي اتيلني شفاف و سياه با استفاده از               .  درصد افزايش نشان داد    ۳/۱۲ و   ۸/۱۱ترتيب   به

نتايج اين پـژوهش    . هاي زودرسي را به خود اختصاص دادند         درصد باالترين مقادير شاخص    ۵/۴۶ و   ۵/۴۷هاي زودرسي     ترتيب با شاخص   به

ـ عالوه بر توليد عملکردهاي باالتر      ) شفاف يا تيره  (همراه خاک پوش پلي اتيلني    نشان داد استفاده از کود دامي به         توانـد نقـش مهمـي در         يم

  . نتيجه درآمد باالتر کشاورزان داشته باشدل و درزودرسي محصو
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  مقدمه

ر کشت يبا سطح ز) .Cucumis melo var reticulatus L (يطالب

در کشت بهاره کـشور      ي از محصوالت اصل   يکي  هزار هکتار  ۳۵

کـه سـطح    دهنـده    هر ماده پوشش   معموالً). ۳ (دشو يمحسوب م 

ـ خاک را از تابش نـور محافظـت کـرده و              ير سـطح  يـ ا از تبخ  ي

ـ بقا). ۱۰(شـود     يده م يممانعت به عمل آورد خاک پوش نام        ياي

 ين مـواد  يتـر    از متـداول   يها و مواد نفتـ      کي، انواع پالست  ياهيگ

). ۱۹(رند  يگ  يعنوان خاک پوش مورد استفاده قرار م       هستند که به  

 خـاک، کـاهش     ييادل دما ر از سطح خاک، حفظ تع     يکاهش تبخ 

 و کاهش تعداد حشرات     ييشتر به مواد غذا   ي ب يها، دسترس   نهيهز

ـ آ يگر کاربرد خاک پـوش بـه حـساب مـ      ياز جمله محاسن د    د ي

 بهـاره وجـود     ي که سـرما   ي خاک در مناطق   يش دما يافزا). ۲۱(

 شـود   يش عملکـرد محـسوب مـ      ي افـزا  يل اصل يدارد احتماالً دل  

 خـاک بـه رنـگ       يلن بر دما  يات ي پل يها  ر خاک پوش  يتأث). ۲۲(

ـ  ي پل يها  ر خاک پوش  يتأث  داشته و معموالً   يز بستگ يها ن آن لن ي ات

اه، و خـاک    يلن سـ  ي ات ي پل يها  رنگ شفاف نسبت به خاک پوش     

  رنگ روشن  يها  اه نسبت به خاک پوش    يلن س ي ات ي پل يها  پوش

 ياستفاده از خاک پوش پل    ). ۹(ن رابطه دارند    ي در ا  يشترير ب يتأث

ش ي محصول و افزا   يه به منظور بهبود عملکرد، زودرس     ايلن س يات

ــفيک ــژوهشي ــا ت محــصوالت در پ ــورد تيه ــکأ مختلــف م د ي

) ۱۵(در پژوهش ساندرز و همکاران      ). ۱۱و۱۵(قرارگرفته است   

ن عملکـرد قابـل فـروش     ي کاشت، بـاالتر   يفيدر همه فواصل رد   

  بــا اســتفاده از رقــم    تــن در هکتــار ۱۹۵هندوانــه معــادل  

 Royal Jubilee دسـت   هلن بي اتي خاک پوش پليريکارگ هو با ب

 ياريــاســتفاده از آب) ۲۰ (يدي و رشــيفيدر پــژوهش صــ. آمــد

 تـن در   ۰۷/۲۷ بـا عملکـرد      يلنـ ي ات ي و خاک پـوش پلـ      يا قطره

مـصرف آب    يين کـارا  ين روش کـشت بـا بـاالتر       يهکتار، بهتـر  

ص ي تـشخ  ي کشت طـالب   يبرا) متر ي تن بر هکتار بر سانت     ۹۱/۰(

  .داده شد

 يبا اتکا به اسـتفاده از کودهـا         فشرده معموالً  يها  يکشاورز

دهند امـا بـا       ي ادامه م  ي و باغ  يد محصوالت زراع  ي به تول  يمعدن

 يها نهيش هز يب ساختمان خاک، افزا   يل تخر يدل گذشت زمان به  

ت يهـا بـا محـدود   آنن اسـتفاده از    يت فلـزات سـنگ    يد و سم  يتول

ـ ش رشـد ر   يزاه خاک، اف  يبهبود تهو ). ۲۳(شود    يمواجه م  شه و  ي

ش رطوبت در دسترس از جمله اثرات مثبت افـزودن کـود            يافزا

، يواني ح يان کودها يدر م ). ۱۶(شود    ي به خاک محسوب م    يدام

 يين عناصـر غـذا    يتروژن باال، تأم  يل مقدار ن  يدل  به ي مرغ يکودها

 خاک ييايميکو شيزي فيها يژگيها در بهبود و آنمختلف، و نقش    

ـ قنبر). ۲۴(اند    همواره مور توجه بوده    ر يتـأث ) ۷(ان و همکـاران     ي

 ي را بر عملکـرد دو رقـم طـالب         ي تن کود مرغ   ۱۰ و   ۵،  ۰ر  يمقاد

ن مقدار عملکـرد    ي نموده و باالتر   ي بررس ي و شاه آباد   يسمسور

 ي تـن کـود مرغـ      ۱۰ تن در هکتار را بـا مـصرف          ۹۷/۳۹معادل  

ک تناوب  ي ساله که با استفاده از       ۳۰ يدر پژوهش . گزارش کردند 

 ي دامـ  يگندم صورت گرفـت، اسـتفاده از کودهـا        -اي سو يزراع

تروژن و فـسفر بـدون      ي استفاده ن  يد ول يباعث ثبات عملکرد گرد   

ا در  يلوگرم عملکرد سو  ي ک ۲۱ منجر به کاهش     يمصرف کود دام  

  ).۱۳(هر سال شد 

 هکتـار   ۶۴۰۰ش از   ي ب يزيکه محصوالت جال   نيبا توجه به ا   

ن را به خود اختـصاص داده       استان اصفها  ي کشاورز يها  نياز زم 

دهـد و     يل م ي تشک ين سطح را کشت طالب    يو بخش عمده ا   ) ۳(

 و اسـتفاده از انـواع   ييايمي شـ يکه مصرف کودها نيبا توجه به ا   

صورت يک جزء الينفک     هاي جاليزي به    کشتها در     خاک پوش 

تـأثير اسـتفاده از کـود دامـي          پژوهش حاضـر   درآمده است، در  

و دو  ) اهش مصرف کودهاي شيميايي   با هدف ک  (گاوي و مرغي    

هاي پلي اتيلني سفيد و سياه بر عملکرد و اجزاء            نوع خاک پوش  

 در منطقه اردستان استان اصـفهان       ي سمسور عملکرد طالبي رقم  

  . شديبررس

  

  ها مواد و روش

  و انواع خـاک پـوش      يکود دام  يمارهايت ريتأث يبررس منظور به

 دو يپژوهش ،يسمسور رقم   يطالب عملکرد ياجزا و عملکرد بر

 شهرسـتان   يکشاورز قاتيتحق ستگاهيا در) ۱۳۸۶-۱۳۸۷ (ساله

قـه  ي دق ۴۹ درجه و    ۵۲ و   يقه شمال ي دق ۳۳ درجه و    ۳۳(اردستان  

   شـمال شـرق     يلومتري ک ۱۲۵واقع در   )  متر ۱۲۰۹، ارتفاع   يشرق



  ...ير کاربرد خاک پوش پلي اتيلني و کود دامي بر عملکرد و اجزاي تأث

۹۱  

  شي خاک محل آزماييايمي و شيکيزي فيها يژگيو ي برخ.۱جدول 

  مقدار   مورد نظريژگيو

  ي رس-يلوم بافت

  ۳۳ )درصد(شن 

  ۴۱ )درصد(لتيس

  ۲۶ )درصد(رس

  dS m-1( ۸/۴ (يکيت الکتريهدا

  ۶/۷ تهيدياس

  ۳۲/۰  (%)يمواد آل

  mg kg-1( ۴/۱۹(فسفر

  mg kg-1( ۴۶۰(ميپتاس

  g cm-3 ۴۰/۱)) (متري سانت۰-۳۰ (يوزن مخصوص ظاهر

  g cm-3 ۸/۱)) (متري سانت۳۰-۶۰ (يوزن مخصوص ظاهر

  ۵/۳۲ ت مزرعهيرطوبت در حد ظرف

  ۶/۱۶  دائميرطوبت پژمردگ

  

 کي يها کرت شيآزما از پژوهش انجام يبرا .اصفهان انجام شد

 بـا چهـار    يتـصادف  کامل يها  بلوک طرح قالب در شده خرد بار

 ين پژوهش استفاده از خاک پوش پل      يدر ا . ديگرد استفاده تکرار

د، خـاک   ي سـف  يلني ات يک پوش پل  شامل خا ( در سه سطح     يلنيات

و  ياصـل  يهـا  کرت) اه و بدون خاک پوش    ي س يلني ات يپوش پل 

 تـن کـود دامـي       ۳۰شامل شاهد، مـصرف     ( يسه سطح کود دام   

فاکتور فرعي  )  تن کود مرغي پوسيده    ۸گاوي پوسيده و مصرف     

 و  ۱جدول  هاي خاک محل آزمايش در        ويژگي. را تشکيل دادند  

 نـشان داده    ۲جـدول   تفاده شده در    هاي کودهاي دامي اس    ويژگي

تاريخ کـشت در سـال اول پـانزدهم و در سـال دوم          . شده است 

 ،قبل از اجـراي آزمـايش و كاشـت        . هجدهم اسفند انتخاب شد   

 شـد و    ص اجراي طرح مـشخ    محل درهاي اصلي آزمايش     رتک

 طبق نقشه طرح    در مقادير مورد نظر    پوسيده    و مرغي  كود گاوي 

 مـساحت هـر   . شـد هبه زير خاك بـرد به خاك اضافه و با شخم  

 ۲ هـا   پـشته عـرض   انتخاب و   ) ۶×۶( مترمربع   ۳۶کرت آزمايش   

 هـا، عمليـات آبيـاري       پس از تهيه جـوي    . متر در نظر گرفته شد    

 بـذر  كـشت  عمليـات  زمـين،  شـدن  رو گـاو  بـه دنبـال    انجام و 

 از متر سانتي ۵۰ به فاصله  داغ آب  ناحيه در و طرفه دو صورت به

  بعـد  .انجام گرديد  متر سانتي ۵-۶ عمق به هايي  چاله در يکديگر

 بـه  پالسـتيكي  نوارهـاي  بـذر،  كشت عمليات و فاروها ايجاد از

 تيـره  و روشن هاي  رنگ به متر ميلي ۴/۰ قطر و متر ۲۰/۱ عرض

شدند، بـه    گسترانيده فاروها سطوح در آزمايشي، طرح قالب در

 خاک پـوش   پوشش زير نيز فارو لبه متر سانتي ۲۰ تا اي که  گونه

 زيـر  در آب خـروج  و ورود هـاي   محل در .گرفت قرار پالستيكي

 بعـد  .دشـ  ايجاد منفذهايي آب عبور جهت پالستيكي پوش خاک

 ناحيـه  پالستيكي در  ها، نوار   بوته شدن برگي چهار و شدن سبز از

 از جلــوگيري منظــور بـه  عمــل ايــن شـد،  داده بــرش بوتـه  روي

 آن بـه  چـسبيده  و الستيكپ زير در كه ها برگ احتمالي سوختگي

 گياهـان  دهي عادت شرايط به عالوه، اين کار   . گرفت انجام هستند

 مرحلـه  ايـن  از بعـد . نمايـد   مي فراهم آزاد رشد در هواي   براي را

 تـا  خاك دهـي شـدند     طوقه ناحيه تا ها  بوته و انجام تنك عمليات

  .يابد افزايش شديد بادهاي وزش مقابل در بوته استقامت

هــاي  پــس از جداســازي ميــوه (د محــصولصــفات عملكــر

 بوته،  هر در، تعداد ميوه    ها  ميوه، متوسط وزن    )و کوچک  بدشکل

هايي که    براساس ميوه عملكرد  . گرديدگيري    اندازه مطالعهدر اين   

   برداشـت و    ،در دو چـين   به مرحله رسيدگي کامل رسيده بودند       
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  مايشهاي کودهاي دامي استفاده شده در آز يژگيوبرخي . ۲جدول 

 ويژگي مورد نظر کود مرغي کود گاوي

 (%)کربن ۳۴۲ ۲۲۴

 (%)نيتروژن ۹/۲۷ ۱۶

 )کيلوگرم/گرم ميلي(فسفر ۷/۱۸ ۵/۴

 )کيلوگرم/گرم ميلي(منيزيم ۴/۵ ۵/۶

 )کيلوگرم/گرم ميلي(کلسيم ۴/۲۵ ۲۷

 (%)پتاسيم ۲/۶ ۸/۴

  

 شـاخص زودرسـي     .)اواسط تير ماه در هر سـال       (دتوزين گردي 

)Earliness index (دست آمده  صورت درصدي از محصول به به

هـاي   ميـوه ). ۱۰(در چين اول نسبت به کل محصول تعريف شد        

عنـوان    گـرم بـه    ۶۰۰بد شکل، لـه شـده و داراي وزن کمتـر از             

درصـد  گيـري   اندازه .عملکرد غير قابل فروش در نظر گرفته شد 

اده از   و با استف    ميوه ۵مواد جامد محلول در ميوه براساس تعداد        

هـا بـا       تجزيـه آمـاري داده     ).۸(انجـام گرفـت    رفراکتومتر دستي 

 آزمـون  بـا  هـا   يـانگين و م انجـام   ) SAS) ۱۷افـزار    استفاده از نرم  

  .مقايسه گرديدند%) ۵(دانکن 

  

  نتايج و بحث

تأثير کاربرد خاک پوش و اسـتفاده        نتايج تجزيه واريانس مرکب   

بـين دو سـال     .  نشان داده شـده اسـت      ۳جدول  از کود دامي در     

ديـده  گيري شده    داري از نظر صفات اندازه     آزمايش تفاوت معني  

دار اسـتفاده از خـاک پـوش بـر           تـأثير معنـي    نتايج بيـانگر  . نشد

هـر کـدام در     (عملکرد کل، عملکرد قابل فروش و ارتفاع ساقه         

و متوسط وزن ميـوه، تعـداد ميـوه در بوتـه و             ) آماري% ۵سطح  

استفاده از  . بود) آماري% ۱ هر کدام در سطح   (شاخص زودرسي   

ـ (داري بر صفات آزمـايش شـده         کود دامي نيز تأثير معني     جـز   هب

در رابطه با استفاده از کود دامي بايـد         . داشت) شاخص زودرسي 

 به اين نکته نيز توجه داشت که برهمکنش استفاده از کود دامـي            

و ) عملکـرد قابـل فـروش و عملکـرد کـل          (  بر عملکرد    و سال 

دار   درصـد از نظـر آمـاري معنـي         ۱در بوته در سطح     تعداد ميوه   

منـدي از فوايـد کودهـاي دامـي          طور معمول بهـره    به. بوده است 

وابسته به طي دوره زماني جهت تجزيه و معدني شدن اين نـوع             

طول اين دوره با توجه به دمـا و مقـدار رطوبـت              کودها بوده و  

ر داشت با   توان انتظا  بنابراين مي ). ۲۱(خاک متفاوت خواهد بود     

رونـد  . ثير مثبت اين کوهـا بيـشتر نمايـان گـردد    أگذشت زمان ت 

تأثير برهمکنش استفاده از خاک پوش و کود دامي          مشابهي براي 

 و تـأثير بـرهمکنش ايـن دو عامـل بـر عملکـرد کـل،                 ديده شد 

 درصـد   ۱عملکرد قابل فروش و شـاخص زودرسـي در سـطح            

  .دار بود ري معنيآما% ۵وزن و تعداد ميوه در سطح  آماري و بر

در حالــت عــدم اســتفاده از خــاک پــوش مقايــسه ميــانگين 

 تن کـود دامـي گـاوي بـاالترين        ۳۰تيمارها نشان داد استفاده از      

 کيلوگرم در هکتار نـسبت بـه        ۴۵۵۷۸مقدار عملکرد کل معادل     

. )۴جـدول   (دو تيمار مصرف کود دامي و تيمار شـاهد داشـت            

 درصد عملکرد   ۴/۲۲اگرچه  استفاده از کود مرغي در اين حالت        

داشت امـا   ) عدم مصرف کود دامي   (بيشتر نسبت به تيمار شاهد      

 تـن در هکتـار      ۳۰ درصد عملکرد کمتر از تيمار مـصرف         ۴/۱۲

نتايج مشابهي را با    ) ۷(قنبريان و همکاران    . کود گاوي توليد کرد   

 تـن در هکتـار عملکـرد        ۴۰ تن کود مرغي و توليـد        ۱۰مصرف  

اما دليل اين که تـأثير کـاربرد کـود          . نمودندبراي طالبي گزارش    

تـوان بـه حجـم        گاوي نسبت به کود مرغي برتري داشت را مي        

  هاي   الاقل براي سال   کاربرد اين نوع کودها نسبت داد که مطمئناً       



  ...ير کاربرد خاک پوش پلي اتيلني و کود دامي بر عملکرد و اجزاي تأث

۹۳  

    درصد مواد،وه در هر بوتهيوه، تعداد ميتوسط وزن م، م نتايج تجزيه مركب عملكرد کل، عملکرد قابل فروش.۳جدول 

  شي در دو سال آزمايوه و شاخص زودرسيجامد محلول در م

  ن مربعاتيانگيم    

  منابع تغييرات
 هدرج

  آزادي

  عملكرد

  کل

  عملكرد

  قابل فروش

متوسط وزن 

  هر ميوه

  وهيتعداد م

  در بوته

مواد جامد 

  وهيمحلول در م

شاخص 

  يزودرس

  ns ۷۳/۴  ns ۷/۲  ns ۱۱/۰  ns ۰۵/۰  ns ۶۴/۰  ns ۴۵/۳۶۰  ۱  سال

  ۵۶/۰  ۲/۸  ۰۲/۰  ۷۲/۰  ۳۷/۷۱  ۳۷/۹۱  ۶  )در سال(رتكرا

  ns ۷/۱  ** ۱۲/۱۲۴  ۰۶/۰**  ۹۰/۲**  ۴۸/۱۶۱*  ۴۸/۱۷۱*  ۲  خاک پوش

  ns۱۶/۰  ns۱۷/۰  *۲۴/۰  *۰۱/۰  ns ۳/۳  ns ۳۲/۱  ۲  سال × خاک پوش

  ۳۴/۱۷  ۹/۳  ۰۵/۰  ۲۵/۰  ۶۵/۲۳  ۶۵/۳۷  ۱۲  خطا

  ns۵۶/۴۵  ۲/۵**  ۰۲/۰*  ۱۹/۰**  ۳۰/۲۹۰**  ۳۰/۲۶۰**  ۲  يکود دام

  ns ۰/۳  ns۴۶/۳۴  ۲۱/۰*  ۰۸/۰  ۷۴/۴۷**  ۷۴/۶۱**  ۲  سال ×يکود دام

  ns ۳/۰  **۵۶/۲۳  ۰۶/۰*  ۰۶/۰*  ۱/۸۱**  ۱/۷۱**  ۴   خاک پوش×يکود دام

  ns ۴۶/۶  ns ۴۶/۷  ns ۰۲/۰  ns ۰۷/۰  ns ۵/۰  ns۹۰/۲  ۴  سال ×خاک پوش× يکود دام

  ۴۰/۳  ۱/۱  ۰۴/۰  ۰۴/۰  ۶۶/۳  ۶۶/۷  ۳۶  خطا

              ۷۱  كل

  ۱/۱۴  ۱۲  ۵۴/۱۰  ۳۷/۱۰  ۳۲/۹  ۰۲/۹    راتيب تغيضر

  ک درصديدار در سطح احتمال پنج و  يب معنيترت به: ** و *

  

اول کاربرد شرايط بهبود تهويـه خـاک، افـزايش رشـد ريـشه و               

را بهتـر از کودهـاي مرغـي        ) ۱۶(افزايش رطوبـت در دسـترس       

 درصـد نيتـروژن در      ۵/۱در يک کـود گـاوي بـا         . کند  فراهم مي 

 ترتيب برابر   چهارم ميزان نيتروژن در دسترس به      هاي اول تا    سال

اين مقادير بـراي فـسفر و       .  درصد ۲ و   ۵،  ۱۰،  ۳۵خواهد بود با    

با توجه  ). ۵( درصد است    ۷۳ و   ۸۵ترتيب   پتاسيم در سال اول به    

گـاوي در پـژوهش حاضـر        کـود  به مقدار نيتـروژن موجـود در      

م بـه ازاء    نيتروژن، فسفر و پتاسـي      گرم ۸/۴ و   ۵/۴،  ۱۶ترتيب   به(

مقادير قابل توجهي نيتـروژن، فـسفر و        ) هر کيلوگرم کود گاوي   

دليل افزودن کود گاوي، قابل دسترس گياه   پتاسيم در سال اول به    

در شرايط عدم استفاده از خاک پوش عملکرد قابـل     . خواهد بود 

فروش در دو حالت مصرف کود مرغـي و کـود گـاوي تفـاوت            

به عبارت ديگر در حالت مصرف کود دامـي         . داري نداشت  معني

 درصد از عملکرد کل به عملکـرد غيـر قابـل فـروش              ۲۷گاوي  

 ۵/۱۸که ايـن مقـدار بـراي کـود مرغـي             شود در حالي    تبديل مي 

رسد دستيابي به عملکردهـاي بـاالتر بـا           به نظر مي  . درصد است 

مـار  در هـر دو تي    . افزايش عملکرد غير قابل فروش همراه است      

هـا    کود دامي، هم افزايش تعداد ميوه و هـم افـزايش وزن ميـوه             

  .شد نسبت به تيمار شاهد از داليل افزايش عملکرد محسوب مي

عملکرد در حالت استفاده از خاک پوش پلي اتيلنـي شـفاف      

بدون استفاده از کود دامي نسبت به تيمار مشابه و بدون استفاده            

اين افزايش،  ). ۴جدول  ( درصد افزايش يافت     ۲۷از خاک پوش    

کارگيري خاک پوش در توليد محصول را خاطر نشان           اهميت به 

 ، افزايش دماي خاک   )۱۰ (کاهش تبخير از سطح خاک    . سازد  مي

توان از داليل برتري اين تيمار نسبت به شرايط عدم            را مي ) ۲۱(

بـاالترين مقـدار عملکــرد در   . اسـتفاده از خـاک پـوش دانـست    

 کيلوگرم در هکتار بـا اسـتفاده از         ۵۱۲۳۰پژوهش حاضر معادل    

   تن کـود دامـي      ۳۰تيمار خاک پوش پلي اتيلني شفاف و کاربرد         



  ۱۳۹۳/ دهم يازشماره  /  چهارمسال / وري محصوالت زراعي و باغيآتوليد و فر مجله

  

۹۴  

   تأثير کاربرد خاک پوش و کود دامي بر صفات عملکرد کل، عملکرد قابل فروش، متوسط و تعداد ميوه.۴ جدول

  تيمار
  عملکرد کل

  )کيلوگرم در هکتار(

  عملکرد قابل فروش

  )کيلوگرم در هکتار(

  متوسط وزن ميوه

  )کيلوگرم(

تعداد ميوه در 

  بوته

۳۳۱۳۲d ۲۵۴۶۰c ۰/۱  بدون کود دامي c ۶/۱ c 

  کود دامي گاوي

  ) تن در هکتار۳۰(
۴۵۵۷۸b ۳۵۷۰۰bc ۲/۱ b ۱/۲ b 

  بدون خاک پوش

  کود دامي مرغي

  ) تن در هکتار۸(
۴۰۵۶۰c ۳۴۲۵۰bc ۲/۱ b ۸/۱ b 

۴۲۰۲۳b ۳۹۷۰۰b ۲/۱  بدون کود دامي b ۰/۲ b 

  کود دامي گاوي

  ) تن در هکتار۳۰(
۵۱۲۳۰a ۴۵۸۰۰a ۳/۱ a ۳/۲ a  خاک پوش  

  پلي اتيلني شفاف
  کود دامي مرغي

  ) تن در هکتار۸(
۴۵۷۸۹b ۴۰۱۲۰b ۲/۱ b ۱/۲ b 

۴۴۴۶۰b ۳۸۴۰۰b ۲/۱  بدون کود دامي b ۰/۲ b 

  کود دامي گاوي

  ) تن در هکتار۳۰(
۴۸۷۹۰a ۴۳۵۰۰a ۳/۱ a ۲/۲ a  خاک پوش  

  پلي اتيلني سياه
  کود دامي مرغي

  ) تن در هکتار۸(
۴۴۱۲۰b ۳۷۶۰۰b ۲/۱ b ۱/۲ b 

  %)۵ دانکن (ندارند دار يمعن تفاوت يآمار نظر از مشابه مشترک حروف ستون هر در

  

بـدون  (مـار شـاهد     يمـار نـسبت بـه ت      ين ت يا. دست آمد  ه ب يگاو

ش عملکـرد   ي درصد افزا  ۱۲) ياستفاده از خاک پوش و کود دام      

ـ لکـرد در ا   ش عم يافـزا . نشان داد  ش يمـار عـالوه بـر افـزا       ين ت ي

. ز مربـوط بـود    يوه در هر بوته ن    يش تعداد م  يمتوسط وزن به افزا   

ش يوه در هر بوته افـزا     ي معموالً تعداد م   يتيرينه مد يط به يدر شرا 

   شـود   ي هر رقم محسوب مـ     يها  يژگي داشته و جزو و    يدار يمعن

   مـار يدار عملکـرد قابـل فـروش ت        يش معنـ  يبا وجود افزا  . )۱۸(

، نـسبت بـه دو      ي گاو يخاک پوش شفاف و استفاده از کود دام       

، يمار اسـتفاده از کـود مرغـ     ي و ت  يمار عدم استفاده از کود دام     يت

ر قابـل فـروش در      يـ درصد اختصاص عملکرد کل به عملکرد غ      

 يش دمـا  يافـزا . ز در حداکثر مقدار خود قرار داشت      يمار ن ين ت يا

ه کـود   يرعت تجز س) ۱۰(خاک در حالت استفاده از خاک پوش        

ــ ــ در ايدام ــزا ين تي ــا را اف ــابرايماره ــرعت يش داده و بن   ن س

هـا را   آند کـربن موجـود در       ي اکـس  ي و د  يي مواد غـذا   يآزادساز

 ياهـان ضـرور   ي رشـد گ   يکه هر دو مورد، بـرا      دهد  يش م يافزا

ش عملکرد اسـتفاده از     ي بر افزا  يليتواند دل   ين امر م  يا). ۴(است  

ـ در مقا ) يا مرغـ  ي يگاو (يخاک پوش و کود دام     مـار  يسه بـا ت   ي

  . باشديمشابه و عدم استفاده از کود دام

اه، در هر سه    ي س يلني ات يط استفاده از خاک پوش پل     يدر شرا 

 و  ي تن کود گاو   ۳۰، استفاده از    يحالت عدم استفاده از کود دام     

عملکرد کل و قابل (دست آمده   ه ب ي، عملکردها ي تن کود مرغ   ۸

 حالـت اسـتفاده از خـاک پـوش           بـا  يدار يتفاوت معنـ  ) فروش

ـ دست آمده در ا   هج ب ينتا. شفاف نداشت  نـه بـر موافـق بـا     ين زمي

 بر عـدم    يمبن) ۶( و همکاران    يج گزارش شده توسط فرهاد    ينتا

 يهـا    بـا رنـگ    ييهـا   ن خاک پـوش   يدار عملکرد ب   ياختالف معن 

  بـود  ) ۹( نس   يج گزارش شده توسط ه    يمختلف و بر خالف نتا    



  ...ير کاربرد خاک پوش پلي اتيلني و کود دامي بر عملکرد و اجزاي تأث

۹۵  

  
ب بدون خاک پوش، خاک پوش يترت به M3 و M1، M2.  محصولي بر شاخص زودرسيبرد خاک پوش و کود دامر کاريتأث .۱شکل 

 .ي تن کود مرغ۸ و مصرف ي گاوي تن کود دام۳۰، مصرف يب بدون کود داميترت  بهD3 و D1، D2اه و يک سيک شفاف و پالستيپالست

  )٪۵دانکن (دار ندارند  ي تفاوت معنيحروف مشابه از لحاظ آمار

  

هاي پلي اتيلن بر دماي خـاک و   تأثير خاک پوش   که معتقد است  

تـأثير   ها نيـز بـستگي داشـته و معمـوالً         تاً عملکرد به رنگ آن    نهاي

  هـاي    هاي پلي اتيلن شفاف نـسبت بـه خـاک پـوش             خاک پوش 

نيز معتقد  ) ۱۴(مونگوئيا و همکاران    . پلي اتيلن سياه بيشتر است    

صول توليـد شـده بـا خـاک         به برتري عملکرد کمي و کيفي مح      

هاي پلي اتيلني     هاي پلي اتيلني شفاف نسبت به خاک پوش         پوش

  .سياه هستند

برهمکنش استفاده از خاک پوش و کود دامي بر شـاخص           

دار بود   از نظر آماري معني   % ۱زودرسي محصول نيز در سطح      

در شرايط عدم استفاده از خـاک پـوش، افـزايش           ). ۳جدول  (

از نظـر شـاخص زودرسـي       ) يا مرغـي  کود گاوي   (کود دامي   

. )۱شـکل   (داري نـشان داد      نسبت به تيمار شاهد برتري معني     

ـ        پژوهش در برخي از   کـارگيري کـود     هها زودرسي محصول با ب

افزايش سـرعت مراحـل    و )۱( دامي به آزادسازي عناصر غذايي   

  اسـتفاده از   . نسبت داده شـده اسـت     ) ۲(مختلف فنولوژيک گياه    

)  از رنگ آن و يا اسـتفاده از کـود دامـي            نظر صرف(خاک پوش   

دو . دار موجب افزايش شـاخص زودرسـي گرديـد         طور معني  به

تيمار استفاده از خاک پوش پلي اتيلني شفاف و سياه با اسـتفاده             

 و  ۵/۴۷هـاي زودرسـي       ترتيب با شـاخص    به  تن کود گاوي   ۳۰از  

هـاي زودرسـي را بـه خـود            درصد باالترين مقادير شاخص    ۵/۴۶

 هاي پلي اتيلنـي، زودرسـي       کاربرد خاک پوش   با. ص دادند اختصا

تا بـيش     روز و در برخي مواقع     ۱۴ تا   ۷در محصوالت مختلف از     

ــزارش ۲۱از  ــ روز گ ــادي و ). ۱۱(ده اســت ش ــژوهش فره در پ

هـاي پلـي اتيلنـي بـا          کارگيري انواع خـاک پـوش      هب) ۶(همکاران  

 درصـد   ۹/۵۲ تـا    ۹/۴۲هاي مختلف بـا شـاخص زودرسـي           رنگ

تـر    زودرس)  درصـد  ۲/۱۵(دار نسبت به تيمار شـاهد        طور معني  هب

  .دشه نديدداري بين انواع خاک پوش  بودند اما تفاوت معني

تأثير استفاده از خاک پوش بر درصد مواد جامد محلـول در            

چنين برهمکنش استفاده از خاک پوش و کود دامي از           ميوه و هم  

 ساير پژوهـشگران    گزارش). ۳جدول  (دار نبود    نظر آماري معني  

هـاي    دار اسـتفاده از خـاک پـوش        تـأثير معنـي    نيز حاکي از عدم   

بـر  ). ۶(مختلف بر درصد مـواد جامـد محلـول در ميـوه اسـت             

تأثير استفاده از خاک پوش، تأثير کاربرد کـود دامـي بـر              خالف

 درصـد آمـاري     ۱درصد مواد جامد محلـول در ميـوه در سـطح            

 تن  ۸حلول در ميوه با کاربرد      دار بود و درصد مواد جامد م       معني

  ترتيـب    تن کود گاوي نسبت به تيمار شاهد بـه         ۳۰کود مرغي و    



  ۱۳۹۳/ دهم يازشماره  /  چهارمسال / وري محصوالت زراعي و باغيآتوليد و فر مجله

  

۹۶  

  
  )٪۵دانکن  (.دار ندارند حروف مشابه از لحاظ آماري تفاوت معني کود دامي بر درصد مواد جامد محلول در ميوهر کاربرد يتأث .۲شکل 

  

داري  تفاوت معني . )۲شکل  ( درصد افزايش يافت     ۳/۱۲ و   ۸/۱۱

برخي . دنش ديدهبين کاربرد کود مرغي و کود گاوي از اين نظر           

هاي کيفي ميوه در اثر کاربرد کودهاي         ها افزايش ويژگي    پژوهش

دامي را به افزايش دسترسي گياه بـه عناصـر نيتـروژن، فـسفر و               

پتاسيم که تأثير مـستقيمي بـر افـزايش فتوسـنتز و تجمـع مـاده                

  ).۱۲(ند ده خشک خواهند داشت، نسبت مي

  

  يگير نتيجه

هـاي پلـي      دست آمده، استفاده از خاک پوش       با توجه به نتايج به    

اتيلنــي بــه همــراه اســتفاده از کــود دامــي در مرتبــه اول باعــث 

 اي که حدود   زودرسي قابل توجه محصول طالبي گرديد به گونه       

نيمي از محصول در چين اول قابـل برداشـت بـود و در مرتبـه                

داشــتن . را بــه همــراه داشــت ار عملکــردد دوم، افــزايش معنــي

بـا توجـه بـه      (عملکرد بيشتر و فروش محصول با قيمت بـاالتر          

توانـد نقـش بـسزايي در اقتـصاد           مـي ) افزايش درصد زودرسـي   

  .کشاورزان صيفي کار اين منطقه داشته باشد

  

  يسپاسگزار

دانند از مـديريت جهـاد کـشاورزي          يمنويسندگان بر خود الزم     

ن کـه امکـان اجـراي ايـن پـژوهش را فـراهم            شهرستان اردسـتا  

چنين همکاري آقايان امير حسين فاطمي و محمـد          آوردند و هم  

  .زاده سپاسگزاري نمايند شفيع
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