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   چکیده

  
جاذب رطوبت در افزایش عملکرد و  مرسوپریمنظور بررسی تاثیر استفاده از مخلوط مقادیر مختلف کود کمپوست و پل هب

  اي بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوكگلخانه یآزمایش) Solanum lycopersicum(کارآیی مصرف آب گوجه فرنگی
رضوي  اساندر مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی خر 1393الی 1391طی سالهاي هار تکرارچکامل تصادفی با 

 مریو عامل دوم پل )وزنی خاك % 50و % 30، % 15صفر ، (عامل اول شامل چهار مقدارکمپوست . انجام  شد )طرق(
کودهاي شیمیایی بر اساس آزمون مصرف توصیه . بود )گرم براي هر بوته  15و   10،  5صفر ، (سوپرجاذب در چهار مقدار 

میایی و کمپوست قبل از کودهاي شی تمامی. انجام شد یمجاز رطوبت هیتخل صددر 50در زمان  ياریآب. شدانجام خاك 
تجزیه . به خاك داده شد شهیاي براي هر بوته در محل توسعه ر بصورت نقطه مریمختلف پل ریمقاد. شدند کاشت مصرف

در  نگیو کمپوست بر عملکرد گوجه فر پلیمر سوپرجاذبداد که اثر متقابل تیمارهاي مصرف  دو ساله نتایج نشان مرکب
 30و مصرف  پلیمر سوپرجاذببیشترین عملکرد از تیمار بدون مصرف که  بطوريدار بود معنیدرصد یک سطح 
گرم  15مار مصرف کمترین عملکرد از تی. گرم میوه گوجه فرنگی در بوته بدست آمد 3520کمپوست به میزان درصد

نین نتایج نشان چهم .گرم میوه گوجه فرنگی در بوته بدست آمد 1588درصد کمپوست به میزان  50و  پلیمر سوپرجاذب
درصد یک در سطح و کمپوست بر کارآیی مصرف آب گوجه فرنگی  پلیمر سوپرجاذبداد که اثر متقابل تیمارهاي مصرف 

. گرم بر لیتر بدست آمد 97/57کمپوست به میزان  درصد 30از تیمار مصرف دار بود و بیشترین کارآیی مصرف آب معنی
گرم بر  64/15ست به میزان و صفر درصد کمپو پلیمر سوپرجاذب گرم 15کمترین کارآیی مصرف آب از تیمار مصرف 

با  .د بدست آمددرصد وزنی کمپوست را داشتن 50روز از تیمارهایی که  هشتبیشترین دور آبیاري معادل  .بدست آمدلیتر 
ت در بستر کشت گوجه توجه به نتایج این آزمایش و اثرات مفید کمپوست بر رشد و عملکرد گوجه فرنگی، مصرف کمپوس

  .شوداي توصیه میفرنگی گلخانه
  

  .کمپوست،پلیمرسوپرجاذب،عملکرد،گوجه فرنگی گلخانه اي،کارآیی مصرف آب: کلیدي هايهواژ
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  مقدمه
ولید در بخش ت هاب یکی از مهمترین نهادهآ

کاهش آید و محصوالت کشاورزي به حساب می
و کشاورزي متراکم  هاي اخیراز یک سوها در سال بارندگی
هاي جمعیت در حال دیگر براي تامین نیاز از سوي
از  .فشار زیادي بر منابع آبی وارد نموده است ،افزایش

ان کمبود آب را تا تورفی در راستاي اقتصاد مقاومتی میط
. جویی و مصرف بهینه جبران نمودحدودي با صرفه

توان به دي در این زمینه وجود دارد که میراههاي متعد
ام متحمل به خشکی، قمواردي همچون استفاده از ار

جاذب رطوبت خاك، استفاده از مالچ  استفاده از پلیمرهاي
داراي نیاز آبی کم،  نمقابله با تبخیر، کاشت گیاها براي

کمک به مقاوم سازي گیاه  براياستفاده از کودهاي پتاسه 
با  به همین دلیل. کرداشاره  ...در برابر تنش خشکی و 

 يهاکیدر مصرف آب و استفاده از تکن حیصح تیریمد
بر  يتوان تا حدودینگهداشت آب و کود در خاك م

 يمرهایپل ،از جمله مواد نگهدارنده آب .غلبه کرد یخشک
 یاز طرف. هستندرطوبت و همچنین کمپوست  سوپرجاذب

شود که یو کود کمپوست باعث م مریاستفاده از مخلوط پل
 تامینخود را  ییغذا يهاازیعالوه بر حفظ رطوبت ن اهیگ

   .کند
اثر مقادیر مختلف  )2010(و همکاران  الزوسکی

گیاه  کمپوست و هیدروژل بر محیط کشت بدون خاك
را مورد بررسی قرار دادند آنها اعالم کردند که رشد  سدوم
کمپوست و کاربرد درصد  20در ترکیب گیاه سدوم  اولیه
کیلوگرم بر متر  22/2معادل (مکعب پوند بر یارد  75/3

داري نشان شاهد افزایش معنیبه  نسبت هیدروژل )مکعب
و  درصد 198 شاخسار ککه وزن خش داد به طوري
 .نسبت به شاهد افزایش یافت درصد 161پوشش سطح 

گیري کردند که کاربرد کمپوست و یا هیدروژل آنها نتیجه
بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی بستر کشت موثر است 

مهم به این  .رشد اولیه گیاه میگرددتسریع در و باعث 
تامین نیازهاي غذایی گیاه تؤام با تامین آب مورد علت 

  . است) غذایی و آبی(بدون تنش  نیاز آن در محیطی

هیدروژل بر  واثر کود دامی ) 2006(عبدالفتاح 
فرنگی در یک خاك شنی   شناسی گوجه خصوصیات گیاه

را مورد بررسی قرار داد و اعالم کرد که کاربرد توام 
هیدروژل باعث افزایش ضخامت برگ، کمپوست و 

ضخامت بافت مزوفیل، افزایش ابعاد آوند آبکش، افزایش 
ضخامت الیه اپیدرمی و  ،یچوب ندمیانگین قطر آو

  .شودکورتکس می
ضمن بررسی اثر ) 2006(و الدیونی  الهادي

کمپوست و هیدروژل بر رشد و عملکرد گوجه فرنگی در 
اي نشان دادند که اثر مصرف توام  قطرهسیستم آبیاري 

کمپوست و هیدروژل بر رشد و عملکرد گوجه فرنگی 
تن  120دار بود آنها اعالم کردند که مصرف  یمعن

در هکتار بهترین  لکیلوگرم هیدروژ 24کمپوست همراه با 
دار عملکرد را داشته است و باعث افزایش معنینتیجه 

صرف هر کدام گوجه فرنگی نسبت به تیمار شاهد و یا م
آنها همچنین اعالم کردند . از این مواد به تنهایی شده است

که مصرف این مواد باعث بهبود خصوصیات فیزیکی 
کاهش  وخاك  جرم ویژهکاهش ) ساختمان خاك(خاك 

همچنین آنها اثرات مثبت . خلل و فرج بزرگ گردید
کاربرد این مواد بر خصوصیات شیمیایی خاك را از جمله 

تبادل کاتیونی  ظرفیتخاك، افزایش  pHکی در کاهش اند
افزایش نیتروژن کل خاك  خاك، افزایش سطح ویژه خاك،

اعالم  و افزایش میزان فسفر و پتاس قابل استفاده خاك را
  .نمودند

در بررسی  )1385( یعابدي کوپایی و سهراب
استفاده خاکهاي مختلف در اثر افزودن  قابلتغییرات آب 

که میزان آب  دهیدروژل و کمپوست به این نتیجه رسیدن
-هر بافت نسبت به شاهد افزایش می قابل استفاده گیاه در

 دوبطور کلی کاربرد هیدروژل سوپر آب در سطح . یابد
گرم در کیلوگرم در خاك، میزان رطوبت قابل  هشتتا 

برابر نسبت به شاهد،  6/2 تا 1استفاده را به تقریب 
افزایش در  این در حالی است که این. دهدافزایش می

  .برابر است 1/2تا  1مورد کود کمپوست 
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در بررسی کمپوست تولید ) 1388(همکاران  اصغري و
شده از زباله شهري به این نتیجه رسیدند که بیشترین 

هاي گوجه فرنگی در  بوتهدرصد جوانه زنی وزن خشک 
-به دست می پنجبه  یکتالط خاك و کمپوست نسبت اخ

بیشترین مقدار عناصر  5/2به  1نسبت اختالط لیکن . آید
  .نمایدو و میکرو مصرفی گیاه را حاصل میماکر

در تحقیقی ) 1393(و همکاران  رحیمی موسوي
کود در کشت بدون  و مصرف آب کارآییپیرامون بررسی 

خشکی دهی  اي با استفاده از خاك گوجه فرنگی گلخانه
و کاربرد سوپر جاذب به این نتیجه  1قسمتی از ریشه

رسیدند که استفاده از تکنیک خشکی دهی قسمتی از 
ند نقش بسزایی اتومی سترریشه و کاربرد هیدروژل در ب

در این پژوهش . مصرف آب و کود داشته باشد کارآییدر 
تیمار  ،وزن هیدروژل با پرلیت درشت% 2مخلوط کردن 

  .مناسبی تشخیص داده شد
در تحقیقی به  )1393(و همکاران  حقیقی

بررسی تاثیر پلیمر سوپر جاذب و سطوح مختلف کم 
آبیاري بر رشد و برخی خصوصیات کیفی میوه گوجه 

که کاربرد پلیمر سوپر کردند آنها گزارش . فرنگی پرداختند
درصد  50حجمی در تنش آبیاري % 20جاذب در سطح 

 48(افزایش وزن تر شاخساره  عثزراعی باظرفیت 
، وزن تر )درصد 40(و وزن خشک شاخساره ) درصد
نسبت ) درصد 80(و وزن خشک میوه ) درصد 70(ریشه 

درصد ظرفیت زراعی بدون کاربرد سوپر  50به تیمار 
اند که استفاده از پلیمرها در نتیجه گرفته جاذب شد و

  .مناطق خشک مناسب است
 کارآییدر مقایسه ) 1389(ن و همکارا صفاري

امی بر عملکرد گوجه فرنگی کود کمپوست و کود د
کود در اي نتیجه گرفتند که اثر نوع کود و مقدار گلخانه
و کود ورمی  داشتداري آماري اختالف معنی% 1سطح 

 m2 1به مساحت  یکرت گرم در 500کمپوست با نسبت 
  .داشت داريافزایش معنی

                                                        
1- Root water stress 

در ایالت کلرادو  )1995(همکاران توسط ماس و  آزمایشی
 روي گیاه گوجهکاربرد هیدروژل  باآنها . صورت گرفت

% 7/13و % 8/24فرنگی در چینهاي اول و دوم بترتیب  
افزایش محصول % 6/18افزایش محصول و در مجموع 

روي گیاه  تحقیقی) 1997(همکارانش راگو و . داشتند
را فرنگی اثر دو نوع هیدروژل بر عملکرد گیاه   گوجه

که هر دو  بودنتایج این تحقیق مبین آن . نمودندبررسی 
% 14و % 10هیدروژل باعث افزایش محصول به میزان 

) 1991(گراهام آزمایش دیگري توسط اشمیت و . شدند
 بافرنگی، خیار و کاهو در آزمایشگاه   روي گیاهان گوجه

. و آب بسیار شور صورت گرفتبکار گیري هیدروژل 
نتایج نشان از افزایش تولید در پارامترهاي عملکرد وزن 

و  ياریاثر آب) 1999( یالحرب. تر داشت خشک و وزن
افزودن مواد جاذب الرطوبه در خاك را بر رشد نهال 

 زودننشان داد که اف جینتا. نمود شیآزما یگوجه فرنگ
-یمعن شیباعث افزا یوزن درصد 6/0 زانیاکوزورب به م

از  یناش شیافزا نیگردد که ایم عملکرددر اجزاء  يدار
  .به آب بوده است اهیگ شتریب یدسترس

در تحقیقی ) 1379( همکاران و زاده کوچک
تأثیر پلیمر فراجاذب آب روي برخی «تحت عنوان 

بیان نمودند که این پلیمر » خصوصیات فیزیکی خاك
خاکهاي سبک را افزایش تواند نگهداري رطوبت در  می

پذیري خاکهاي سنگین را مرتفع سازد  دهد و مشکل نفوذ
رطوبتی و نهایتاً باعث افزایش  هايو بطور کلی مانع از تنش

خشک  ي در مناطق خشک و نیمههاي آبیار موفقیت برنامه
 دروپالسیماده جاذب رطوبت ه ریتاث) 1366(شرفا . گردد

در دو نوع  يذرو آبگ ينگهدار تیظرف را بر تخلخل،
گزارش  و و سبک مورد آزمون قرار داد نیخاك نسبتا سنگ

 تیظرف شیموجب افزا دروپالسیکرد که افزودن ه
شود و تخلخل  یرطوبت در هر دو نوع خاك م ينگهدار

  .دهدیم شیسبک را افزا يدر خاکها
تاثیر استفاده از دو در تحقیقی  )1387(رحیمیان 

عملکرد و مصرف آب گوجه نوع پلیمر سوپر جاذب بر 
و نتیجه گرفت که استفاده از این مواد  بررسی فرنگی را
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و  شدهدرصدي گیاه  28-40باعث افزایش عملکرد 
درصورتیکه دور آبیاري و تنش زیاد گردد تاثیر این مواد 

  .کمتر است
روي تأثیر پلیمر تحقیقی را  )1382(شفیعی بانج 

بازدهی و استقرار سوپر جاذب بر افزایش رطوبت خاك و 
که استقرار او گزارش کرد . گونه پانیکوم آنتیدوتالی داشت

بوده است % 80و در تیمار پلیمر % 75گونه در تیمار شاهد 
 و 71/1شاهد و تولید ماده خشک از هر گلدان در تیمار 

همچنین متوسط بازده . باشدگرم می 82/3در تیمار پلیمر 
گرم در  0 /21د در تیمار شاه )WUE(آبیاري مصرف 

آبشویی . گرم در لیتر بوده است 46/0و در تیمار پلیمر لیتر 
و در تیمار گرم در لیترمیلی  3174ازت در تیمار شاهد 

  .میلی گرم در لیتر بوده است 1990پلیمر 
در بررسی اثر مقادیر پلیمر ) 1384( دادي اهللا

بر رشد و عملکرد سویا  A200سوپرجاذب سوپر آب 
عملکرد سویا  يکه بیشترین عملکرد و اجزاگزارش نمود 

و نیز کاربرد ) روز 6دور آبیاري (با اعمال آبیاري کافی 
کیلوگرم در هکتار  225باالترین مقدار پلیمر سوپرجاذب 

  .آید بدست می
 اعالم نمود که) 1381(گزارشی روشن  در

در مترمربع بر روي پلیمر سوپر جاذب گرم  10مصرف 
 1380شهرداري تهران در سال  نجپگیاه چمن در منطقه 

 50که دور آبیاري دو برابر شود و در نتیجه  یدهباعث گرد
جویی  هاي آبیاري صرفه درصد در مصرف آب و هزینه

در  آن گرم 10همچنین براي گیاه گل رز با مصرف . شود
برابر افزایش یافت در حالیکه  هفتمترمربع دور آبیاري 

  .تر بودگیاه رز شاداب
هاي  ظر گرفتن تولید کمپوست از زبالهبا در ن

 يضرور شهري به عنوان منبع تأمین کننده مواد آلی خاك،
سوپرجاذب بر  مریمخلوط کمپوست و پل ریتاثاست 

در منطقه  یی، حفظ رطوبت و حفظ مواد غذااهیعملکرد گ
تاثیر  از این پژوهش بررسی هدف .گردد یبررس شهیر

حاصل (استفاده از مخلوط مقادیر مختلف کود کمپوست 
و پلیمرسوپر جاذب رطوبت ) از پسماند شهري

مصرف آب  کارآییدر افزایش عملکرد و ) هیدروژل(
سال در  دوکه بمدت است اي گوجه فرنگی گلخانه

خراسان رضوي  استان گلخانه بخش تحقیقات خاك و آب
  .اجرا گردید

  
  مواد و روشها

این آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح 
 در بلوك کامل تصادفی با چهار تکرار روي گوجه فرنگی

متر مربع و در  200اي به مساحت حدود  گلخانه
 60حدود  و ارتفاعسانتی متر  40حدود گلدانهایی به قطر 

مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی در  سانتی متر
در جهار فاکتور اول کمپوست . شد انجام )طرق(خراسان 

 =C50%50و  =C0= ،15%C15= ،30%C30صفر ( سطح
 هیدروژل( سوپرجاذب مریفاکتور دوم پل و) خاك نوز

صفر (در چهار سطح  )ساخت ایران A200سوپر آب 
G0=، 5 G5=، 10 G10= 15 و G15= گرم براي هر بوته 

کیلوگرم در  2250 و 1500و  750بترتیب معادل صفر و 
  .بود) هکتار

و انه سفید ریزد مورد استفادهپلیمر سوپرجاذب 
 بو و سمیت و عاري از درصد چهارحدود  رطوبتداراي 

 و 7حدود اسیدیته  و 5/1(g/cm3)حدود  دانسیتهو داراي 
 سال و همچنین ششحدود داراي حداکثر پایداري 

% 50که شد  آبیاري در زمانی انجام .نامحلول در آب بود
ارتفاع  مقدار .آب قابل استفاده گیاه به مصرف رسیده باشد

نوبت آبیاري براي هر هر  در برحسب سانتیمر آب آبیاري
علیزاده (زیر محاسبه و اعمال گردید  تیمار از فرمول

1376:(  
 )1(In = 0.5(FC – PWP).D. bd/100                      

  :درآن که
 FC  وPWP در نقاط ظرفیت  یدرصد رطوبت وزن

و  برحسب سانتیمتر شهیعمق ر D،زراعی و پژمردگی دائم
bd متر بر حسب گرم بر سانتیخاك  يظاهر جرم ویژه

گیري روش نمونهاز  ياریزمان آب نییتع براي .استمکعب 
آب قابل درصد  50به  هیکه تخل یاستفاده شد و زمان
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در هر  ياریآب ریمقاد .صورت گرفت ياریآب دیرساستفاده 
 قیدقمعمولی کنتور لهیبوس مارهایدر تمام ت ياریدور آب

قبل از اجراي آزمایش خصوصیات  .شد يریاندازه گ

 1مطابق جدول  مورد استفاده خاكفیزیکی و شیمیایی 
  .شدتعیین 

  مورد استفادهشیمیایی خاك  - نتایج تجزیۀ فیزیکو - 1جدول 

  
  تجزیه کمپوست حاصل از پسماند شهرداري مشهد نتیجه - 2جدول 

  
  نقاط مهم رطوبتی و شوري و دور آبیاري و تعداد آبیاري تیمارهاي مختلف - 3جدول 

 تعداد آبیاري
 

 دور آبیاري
 روز

تخلیه مجاز 
  %رطوبتی 

  شوري
EC  

dS/m  

  پژمردگی
PWP  

%  

  ظرفیت مزرعه
FC  
%  

  SPدرصداشباع 
% 

  تیمار

20  7  50  44/13  11/10  25/22  25/42  C30G0 

46  3  50  05/2  87/9  71/21  20/41  C0G15  

17  8  50  37/17  16/12  81/26  19/51  C50G15  

20  7  50  85/9  32/11  93/24  52/47  C30G5  

28  5  50  33/11  46/13  70/29  86/56  C15G15 

28  5  50  90/2  72/11  81/25  24/49  C15G5  

46  3  50  59/1  42/8  49/18  89/34  C0G0  

28  5  50  06/8  80/10  78/23  25/45  C15G0  

17  8  50  84/11  39/12  32/27  20/52  C50G10  

17  8  50  35/8  08/13  85/28  19/55  C50G0  

20  7  50  07/9  64/10  42/23  55/44  C30G10  

20  7  50  92/8  86/10  90/23  50/45  C30G15  

17  8  50  96/12  30/13  32/29  13/56  C50G5  

28  5  50  24/6  16/10  36/22  46/42  C15G10  

46  3  50  88/1  28/10  63/22  99/42  C0G10  

46  3  50  28/1  44/10  98/22  69/43  C0G5  

  
نتایج هاي شیمیایی بر اساس کود مصرف توصیه
کودهاي شیمیایی و کمپوست قبل از . آزمون خاك بود

هاي شیمائی و فیزیکی ویژگی ..کاشت مصرف شد
موجود در کمپوست مصرف شده ) ...عناصر، مواد آلی و (

متر و سانتی 50ارتفاع  گلدانها به.اندارائه شده 2در جدول 
با نسبتهاي تعیین شده خاك و سانتیمتر بودند و  30قطر 

بر اساس  مریمختلف پل ریمقادسپس  و شدندکمپوست پر 

تاریخ کاشت  .به آنها اضافه گردیدتیمارهاي آزمایش 
 شهریور 10و زمان برداشت  فروردین 15گوجه فرنگی 

تخلیه مجاز  درصد 50دور آبیاري بر اساس . ماه بود
ها و تعداد آبیاري 3جدول . رطوبتی در تیمارها بدست آمد

اي مختلف را در تیمارهزمانهاي آبیاري و همچنین شوري 
درصد رطوبت وزنی تیمارها به روش وزنی  .دهدنشان می

گیري خاك و بردن آن از گلدانها با نمونه قبل از آبیاري ها

 PWP جرم ویژه ظاهري
 رطوبت

  پژمردگی
%  

FC 
 رطوبت
  زراعی

%  

  mg/kgکیلوگرم  در گرم میلی  خاكبافت  آزمایش
  ازت کل

%  
  کربن آلی
%(O.C) 

  اسیدیته
pH 
  

هدایت 
  الکتریکی
dS/m  g/cm3 رس  بافت  

%  
  سیلت

%  
  شن
%  

 پتاسیم
 قابل
  جذب

  جذب قابل فسفر

لوم   3/17  2/7  42/1
  10/1  1/8  57/0  066/0  4/14  234  6/33  46  4/20  سیلتی

  درصد رطوبت
EC 

(dS/m) pH  Cu  Zn  Mn  Fe  K  P  N  O.C  Ash     5/1   ppm          %      
8  42/13  8/7  107  395  140  2445  50/0  34/0  69/1  6/18  66      



  ...عملکرد و کارآیی مصرفبر  جاذب رطوبت مرسوپریمختلف کمپوست و پل مقادیراستفاده از  اثر/  552

 درصد 50گیري شده و بر اساس اندازه به اون آزمایشگاه
 .ندشدها اعمال میتخلیه مجاز رطوبتی آبیاري

بود که در چهار  20-20-20نوع کود مصرفی 
بوته  تراکم .طول دوره رشد به گلدانها داده شدنوبت در 

 .)بوته در متر مربع 10معادل (بود در هر گلدان یک بوته 
نیوتن  )Solanum lycopersicum(فرنگی رقم بذرگوجه 

که  هاي کاشت کاشت ابتدا بذور داخل سینی برايو بود 
پس از جوانه . ندپرورش داده شد حاوي پیت ماس بودند

به اندازه کافی  هاگیاهچهکه زنی و گذشت حدود ده روز 
) سانتیمتر قد و چهار برگی 10حدود (بودند رده رشد ک

هاي  مراقبت در طول دوره رشد. به گلدانها منتقل شدند
 هرز، آبیاري، کود دهی هاي علفوجین ویژه از جمله 

 :آب از فرمول مصرف کارآیی .انجام شد

)2(                                       WUE= Yield / Vw  
  :که در آن

Yield  گرم و کیلوبرحسب گوجه فرنگی عملکردVw 
هر  براي است، متر مکعبحجم آب مصرفی بر حسب 

 و Excel ياستفاده از نرم افزار هابا  .تیمار محاسبه شد
Mstatc  که  يماریت نیو بهتر انجامتجزیه و تحلیل آماري
رف آب و حداکثر عملکرد را داشت مص کارآییبیشترین 

  .شد یمعرف
  

  نتایج
دوسال اجراي آزمایش نشان تجزیه مرکب نتایج 

 اثر خالصهمچنین  کود کمپوست و اثر خالصداد که 
اثر متقابل کود کمپوست و هیدروژل همچنین هیدروژل و 

داشتند داري اختالف معنی درصدیک بر عملکرد در سطح 
  .)4جدول (

  مرکب دو سال اجراي آزمایشتجزیه مصرف آب  کارآییتجزیه واریانس عملکرد و  - 4جدول 

  درجه آزادي  ع تغییرمناب
Df 

 )MS(مربعات  میانگین 

  عملکرد  مصرف آب کارآیی
  695/5579887*  663/1726**  1  سال
  ns547/109 ns112/709823  6  تکرار× سال

  779/7423639**  877/2684**  3  )کمپوست( Aفاکتور 
  A  3  **435/2652  **362/19134179فاکتور × سال

  ns377/94 **070/1883022  3  )یدروژله( Bفاکتور 
  B  3  **100/839  **404/3999155فاکتور × سال

  B  9  **643/647 *793/2015131فاکتور × Aفاکتور 
  B  9  **707/884  **570/4908259فاکتور × Aفاکتور × سال
  ns615/161  ns668/840573  9  خطا
      127  کل

  %32/36 :ضریب تغییرات               
 

  کمپوست بر عملکرد گوجه فرنگی خالصاثر 
ها از آزمون دانکن در سطح  مقایسه میانگینبراي 

ها  نتایج مقایسه میانگین. استفاده شد درصدپنج آماري 
 درصد 30نشان داد که بیشترین عملکرد از تیمار  نتایج

و  دربوتهمیوه گوجه فرنگی گرم  2964کمپوست به میزان 
 1882کمپوست به میزان  %50کمترین عملکرد از تیمار 

  .)1شکل (آمد بدست  میوه گوجه فرنگی در بوته گرم
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  اثر خاالص مقادیر مختلف کمپوست بر عملکرد گوجه فرنگی - 1شکل 

  

  
  اثر خاالص مقادیر مختلف پلیمر سوپرجاذب بر عملکرد گوجه فرنگی - 2شکل 

  
  اثرخالص هیدروژل بر عملکرد گوجه فرنگی

اثر هیدروژل بر عملکرد گوجه فرنگی در سطح 
دار بود و بیشترین عملکرد مربوط به درصد معنیپنج 

 به میزان )براي هر گلدان(هیدروژل گرم  پنج تیمار مصرف
  .)2شکل ( میوه گوجه فرنگی در بوته بود گرم 2861

  

  بر عملکرد محصول هیدروژل واثر متقابل کمپوست 
ادغام دو ساله نتایج نشان داد که اثر متقابل 
تیمارهاي مصرف هیدروژل و کمپوست بر عملکرد گوجه 

دار بود و بیشترین معنیدر سطح پنج درصدفرنگی 
 %30مصرف عملکرد از تیمار بدون مصرف هیدروژل و 

گرم میوه گوجه فرنگی در بوته  3520کمپوست به میزان 
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گرم  15کمترین عملکرد از تیمار مصرف . بدست آمد
گرم میوه  1588درصد کمپوست به میزان  50هیدروژل و 

  ).3(شکل  گوجه فرنگی در بوته بدست آمد

  
 لف کمپوست و پلیمر سوپرجاذب بر عملکرد گوجه فرنگیاثرمتقابل  مقادیر مخت -  3شکل

  
  مصرف آب رآییکا

مصرف آب نسبت عملکرد محصول بر  کارآیی
نتایج ادغام . استآب مصرفی گیاه در طول دوره رشد 

کود  اثر خالصشده دوسال اجراي آزمایش نشان داد که 
کمپوست و همینطور اثر متقابل کود کمپوست و هیدروژل 

-یاختالف معن درصدیک مصرف آب در سطح  کارآییبر 
  .داري داشتند

  
  :WUEمصرف آب  کارآییبر  پلیمر سوپر جاذب اثر

 دو ساله نتایج نشان داد که اثرنتیجه مرکب 
 گوجهمصرف آب  کارآییبر  پلیمر سوپرجاذبمصرف 

 .دار نبوده استآماري معنی فرنگی در هیچ سطح 

  
  WUE مصرف آب کارآییبر  اثر کمپوست

ادغام دو ساله نتایج نشان داد که اثر مصرف 
مصرف آب گوجه فرنگی در سطح  کارآییکمپوست بر 

مصرف آب از  کارآییدار بود و بیشترین معنی یک درصد
کیلوگرم بر  89/44 کمپوست به میزان% 30تیمار مصرف 

مصرف آب از  کارآییکمترین . بدست آمد )کعبمتر م
 میزانبه ) بدون کمپوست(تیمار صفر درصد کمپوست

  ).4شکل ( آمدبدست کیلوگرم بر متر مکعب  7/24
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  اثر خاالص مقادیر مختلف کمپوست بر کارایی مصرف آب - 4شکل 

  
مصرف آب  کارآییاثر متقابل کمپوست در هیدروژل بر 

WUE  
نتایج نشان داد که اثر متقابل  ساله دو ادغام

مصرف  کارآییتیمارهاي مصرف هیدروژل و کمپوست بر 
 .دار بود معنی در سطح پنج درصد آب گوجه فرنگی

 %30مصرف از تیمار مصرف آب  کارآییبیشترین 

 97/57به میزان و بدون مصرف هیدروژل کمپوست 

مصرف  کارآییکمترین . بدست آمد متر مکعببر  رمگکیلو
درصد  صفرگرم هیدروژل و  15از تیمار مصرف آب 

بدست کیلوگرم بر متر مکعب  64/15به میزان  کمپوست
 ).5شکل ( آمد

 
 گوجه فرنگی مر سوپرجاذب بر کارایی مصرف آبمقادیر مختلف کمپوست و پلیاثرمتقابل  -5شکل
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 بحث و نتیجه گیري

به نتایج مهمی به شرح پروژه سال اجراي  وداز
  :ذیل دست یافته شد

بر عملکرد بدون حضور کمپوست اثر خالص هیدروژل  -
 این موضوع با .و باعث افزایش عملکرد شد بودگیاه مؤثر

و  همخوانی دارد )1387رحیمیان (نتایج تحقیقات مشابه 
این بدان علت می باشد که تاحدودي هیدروژل می تواند 

  .آب را در محیط ریشه حفظ کند
گذار نیز تاثیرکمپوست بر عملکرد گوجه اثر خالص -

باعث بهترین  کمپوست )وزنی(درصد  30است و مصرف 
این اثر از  .شداي افزایش عملکرد گوجه فرنگی گلخانه

یک سو بدلیل بهبود حفظ رطوبت خاك در اثر افزایش 
ماده آلی خاك و از سوي دیگر به دلیل بهبود وضعیت رها 

  .استجذب عناصر عناصر غذایی  سازي و
کمپوست و هیدروژل حاکی از برتري اثر اثر متقابل  -

) وزنی( درصد 30کمپوست بر عملکرد داشته و مصرف 
باالترین عملکرد را ) بدون مصرف هیدروژل(کمپوست 
همکاران این نتایج با تحقیقات الزوسکی و  .عاید کرد

با  .همخوانی دارد) 2006(الدیونی و الهادي و ) 2010(
مپوست بر نگهداشت توجه به اثرات مشابه هیدروژل و ک

آب و با توجه به برتري کمپوست از نظر ارائه همزمان 
عناصر غذایی مورد نیاز گیاه و تاثیر بر فراهمی عناصر 

. هایی را نداردروژل چنین تواناییغذایی در خاك که هید
همزمان به هم هیدروژل و هم کمپوست  ،دو کاربرد هردر

 .کمپوست خواهد بودبرتري با  دلیل همپوشانی این اثرات
کمپوست و همچنین اثر متقابل کمپوست و  خالصاثر  -

درصد کمپوست و عدم  30هیدروژل نشان داد که مصرف 
ایجاد مصرف آب را  کارآیی بیشترین مصرف هیدروژل

 کارآییتاثیر و  هیدروژل یعنی با حضور کمپوست، کرد
  .ندارد

استفاده از کود کمپوست در  نتایج نشان داد،
مصرف آب بسیار مهم و  کارآیییش محصول و افزا

کود کمپوست  %30که مصرف   بطوري .تاثیرگذار است

شده و از  محصول نسبت به شاهدعملکردباعث افزایش 
  .دهدش میایافز نیزب را آ مصرف کارآییطرفی 

 50نتایج آزمایش فیزیکی نشان داد که با در نظر گرفتن  -
 50تخلیه مجاز رطوبتی تیمارهاي داراي کمپوست  درصد
وزنی بیشترین نگهداري آب را در خود داشته و  درصد

نمایند که هفت روز را عاید میدور آبیاري معادل  بیشترین
میتواند در کاهش مصرف آب و صرفه جویی آن مفید 

  .واقع گردد
گرانی هیدروژل  نتایج حاصله از این تحقیق و باتوجه به-

 وزنی %30استفاده از حذف هیدروژل و درعوض 
 کارآییجهت افزایش محصول و ها کمپوست در گلخانه

 .شودمصرف آب توصیه می

کمپوست  ودک نتایج این پژوهش نشان داد که
مصرف آب و بهبود عملکرد  کارآییتاثیر زیادي در بهبود 

درصد  30که با مصرف  گیاه گوجه فرنگی داشته بطوري
 کارآییکمپوست بیشترین نتیجه از نظر  ازوزنی خاك 

مصرف آب بدست آمد و عملکرد گوجه فرنگی نیز نسبت 
هاي منحصر این موضوع به ویژگی. افزایش یافتبه شاهد 

عالوه بر اینکه میزان جذب  به فرد کمپوست اشاره دارد که
آب و نگهداري آن را در طول تعیین رشد گوجه فرنگی 

ارا بودن ظرفیت تبادل کاتیونی دلیل ده دهد، بش مییافزا
و رهاسازي عناصر غذایی در طول فصل رشد و  زیاد

همچنین بهبود شرایط شیمیایی خاك در ریز مکانهاي 
مجاور ریشه، باعث بهبود جذب عناصر غذایی توسط گیاه 

در نتیجه این امر منجر به بهبود رشد و  .فرنگی شده است
یکه تیمارهاي به طور. فرنگی گردیده استعملکرد گوجه 

مصرف کمپوست بدون مصرف هیدروژل باعث ایجاد 
هیدروژل ها موادي صنعتی . باالترین عملکرد گردید

نمایند و که تنها در یک بعد جذب آب عمل میهستند 
انقباض و انبساط آنها در زمان جذب و رهاسازي رطوبت 

این . گردد باعث تحت فشار قرار گرفتن ریشه میگاهی 
مپوست نبوده و فاقد توانایی تعدیل شرایط مواد همچون ک

بوده و لذا  ئیرشدي خاك و رهاسازي عناصر غذا
مناسبی در افزایش  کارآییاند به اندازه کمپوست انستهنتو
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لذا چنانچه در محل . عملکرد گوجه فرنگی داشته باشند
کمپوست موجود باشد می تواند جایگزین مصرف 

نهایت با توجه به نتایج این پژوهش در .هیدروژل گردد
گوجه فرنگی،  ايگلخانهتوصیه می گردد در شرایط کشت 

در صورت در دسترس بودن کمپوست از آن بعنوان 
) هم خواص فیزیکی و هم شیمیایی(اصالح کننده خاك 
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