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 چکیده
 

 فرنگی و بامیه تحت آبیاری با آب آلودهبر روی عملکرد و اجزاء عملکرد دو گیاه گوجه کمپوستاین پژوهش، اثر ورمیدر 

کمپوست و شاهد داشت که با سه تکرار در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی بررسی شد. آزمایش دو تیمار استفاده از ورمی

تن در هکتار و  01ه، زمان کشت محصول تن در هکتار در دو مرحل 52کمپوست به میزان دانشگاه رازی اجرا شد . ورمی

های رشد و عملکرد شامل کمپوست روی شاخصتن در هکتار اعمال شد. در این پژوهش اثر ورمی 02یکماه بعد از کشت 

ارتفاع بوته، قطر ساقه، قطر میوه، وزن میوه، سبزینگی، درصد ماده خشک ساقه و برگ و عملکرد محصول مورد بررسی قرار 

-تفاوت معنی فرنگیفرنگی و بامیه نشان داد که فقط وزن میوه گوجههای صفات عملکردی گوجهه میانگینگرفت. مقایس

کمپوست فرنگی تحت تیمار ورمیداری نبود. در گوجه( و در دیگر صفات بین دو تیمار تفاوت معنیp<12/1)داری داشت 

 0/9و  %6/2، %3/7، %3/1، %3/5رگ به ترتیب صفات ارتفاع بوته، قطر ساقه، سبزینگی درصد ماده خشک ساقه و ب

چنین، درصد کاهش نسبت به شاهد داشت. هم 5/73و  %6/25، %2/52درصد افزایش و قطر میوه، وزن میوه و عملکرد 

، %3/01کمپوست، ارتفاع بوته، قطر ساقه، قطر میوه، وزن میوه، سبزینگی و عملکرد به ترتیب بامیه تحت کاربرد ورمی

درصد  7/00و  %2/2درصد افزایش و درصد ماده خشک ساقه و برگ به ترتیب  7/32و  3%، 3/03%، 2/01%، 5/0%

فرنگی و کاهش قطر میوه و عملکرد دار وزن میوه گوجهبا عنایت به کاهش معنی نشان داد. لذا،کاهش را نسبت به شاهد 

خطر باالی استفاده از آب آلوده و انتقال آلودگی فرنگی و همچنین کاهش ماده خشک ساقه و برگ بامیه، از یک سو و گوجه

توصیه آب آلوده کمپوست به همراه آبیاری با به میوه و کاهش کیفیت و سالمت آن از سوی دیگر، استفاده از ورمی

 های آلوده برای محصوالت خوراکی انسان و دام پذیرفتنی نیست.طور کلی مصرف آبشود. بهنمی
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 مقدمه
های شیمیایی در اخیر مصرف نهاده هایدهه در

های کشاورزی موجب معضالت زیست محیطی از زمین

افت کیفیت محصوالت کشاورزی و ها، جمله آلودگی آب

سینگر و همکاران، ) است شدهکاهش حاصلخیزی خاک 

(. کشاورزی پایدار بر پایه استفاده از کودهای 7001

رفع این  برایبیولوژیک و آلی یک راه حل مناسب 

رشد و نمو گیاه وابسته به رود. مشکالت به شمار می

پارامترهای حاصلخیزی خاک است )چاندا و 

(، پس بهبود خصوصیات فیزیکی، شیمیایی 7066همکاران،

و زیستی بستر کشت به وسیله کمپوست زباله شهری 

)چاندا و  کمپوست( و ورمی7001)باچمن و متزگر، 

( دلیل افزایش رشد گیاه نسبت به تیمار 7066همکاران، 

 -کودهای آلی عالوه بر بهبود شرایط فیزیکی شاهد است. 

باعث شیمیایی خاک با تامین اغلب عناصر ضروری، 

بال و همکاران، وند )آیکشافزایش عملکرد گیاهان می

ترکیباتی هستند که با ترین مواد آلی یکی از مهم(. 7062

و بهبود ها در تغذیه گیاهی توجه به اثرات مفید و موثر آن

ها برای افزایش توان از آنمیخواص فیزیکی و شیمیایی 

و اصالح خصوصیات نامطلوب خاک پایدار محصول 

(، هر چند که در 7062تفاده کرد )شریفی و رنال، اس

تواند میکودهای آلی نوع بسیاری مواقع استفاده از این 

ها را به خاک افزایش لزات سنگین یا بیماریخطر ورود ف

با مصرف کودهای  (.7061هی و همکاران، دهد )

 راستایتوان در بیولوژیک و مدیریت کودهای مصرفی می

برداشت و به عنوان یک کشاورزی پایدار خاک گام مهمی 

در گیاه دارویی برای کودهای شیمیایی  جایگزین مناسب

ها بررسی(. 6931اران، مطرح باشند )وحیدی و همکحنا 

نشان داده که استفاده از کودهای زیستی کمپوستی و غیر 

شود کمپوستی باعث افزایش عملکرد دانه در گیاه می

 (.7066)بابائیان و همکاران، 

دار کمپوست باعث افزایش معنیکاربرد ورمی

(06/0>p ) وزن هزار دانه و عملکرد کنجد نسبت به شاهد

آرگوئلو و همکاران (. 6930کاران، نیک و همسجادیشد )

کمپوست باعث که استفاده از ورمی( گزارش کردند 7001)

( 6931گیاه سیر شد. عزیزی و همکاران ) افزایش عملکرد

کمپوست سبب افزایش استفاده از ورمی گزارش کردند

بونه آلمانی شد و با با دی و عملکردهای رششاخص

ش یافت. در افزای ین صفاتکمپوست اافزایش ورمی

کمپوست بر روی ور بررسی تاثیر ورمیآزمایشی که به منظ

کمپوست کاربرد ورمی ، نتایج نشان دادذرت انجام شد

سبب افزایش تعداد برگ، وزن خشک ساقه و ارتفاع گیاه 

ا و هسین(. 7003گوتی رزمیسلی، در مقایسه با شاهد شد )

یط توجه ذرت و گندم در شرا( رشد قابل 7060همکاران )

ست در مقایسه با کمپوای را به علت مصرف ورمیگلخانه

درزی . های متعارف و کودهای شیمیایی دانستندکمپوست

( مشاهده 6933و  6933، 6931، 6932و همکاران )

کمپوست سبب افزایش بارز ارتفاع نمودند که کاربرد ورمی

بوته، تعداد چتر، عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه در 

 گزارش کردند رویی رازیانه و انیسون شد. آنهاگیاهان دا

کمپوست به خاک نه تنها فراهم شدن که افزودن ورمی

، بلکه با بهبود ورد نیاز گیاه را افزایش دادهعناصر غذایی م

شرایط فیزیکی و فرایندهای حیاتی خاک، ضمن ایجاد یک 

افزایش رشد اندام هوایی،  بستر مناسب برای رشد ریشه،

رد دانه را نیز خشک و در نهایت بهبود عملک تولید ماده

اثرات مثبت  نیز (6937شکوهی )راهم آورده است. ف

 دهی، گلدهی، کلروفیل و تعدادبر بوته کمپوستورمی

نخود گزارش کرده است.  هایهای پر در بوتهغالف

 کمپوست درفزایش سطح برگ در محیط حاوی ورمیا

و خیار  (7060ز، وارمن و آنگلوپتربچه و همیشه بهار )

بررسی ( نشان داده شده است. 7003ساالکو و همکاران، )

کمپوست بر خصوصیات مورفولوژیک و اثر ورمی

داری را در گیاه مرزه تابستانه افزایش معنی فیزیولوژیک

تمام پارامترهای رویشی به جز نسبت وزن خشک 

پور کریزکی، رستمشاخساره به ریشه نشان داده است )

6939.) 

استفاده از  ا عنایت به مطالعات گذشته،ب

باعث به همراه آبیاری با آب سالم اغلب کمپوست ورمی
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افزایش عملکرد و اجزاء عملکرد محصوالت مختلف شده 

-با هدف بررسی تاثیر کاربرد ورمی این پژوهش لذا .است

فرنگی و گوجه رشدی و عملکردکمپوست بر خصوصیات 

جایگزینی بررسی منظور  به آب آلودهبا تحت آبیاری  بامیه

 .شدانجام کمپوست کودهای شیمیایی با ورمی

 

 هامواد و روش

 سوقره رودخانه کرمانشاه دشت اصلی رودخانه

 آن طول و کرخه آبریز هحوز جزء این رودخانه. است

 سراب آن اصلی سرچشمه. است کیلومتر 600 حدود

. تاس کرمانشاه غرب شمال کیلومتری 20 در واقع روانسر

 آبشوران کشاورزی، سموم صنعتی، پسماندهای انواع

 ،هامیکروب انواع از زهکش طبیعی شهر کرمانشاه( مملو)

آلوده  زمینه که وارد آن شده صنعتی انسانی و هایفاضالب

برداری از آب رودخانه در ابتدا نمونه. شدن آن شده است

ه بو انتهای آبیاری یعنی در اوایل اردیبهشت و اواخر مهر 

به عنوان نمونه اصلی در نظر  و میانگین آن جام رسیدان

سو، شیمیایی آب رودخانه قره تگرفته شد. خصوصیا

چنین سه استاندارد جهانی، سازمان جهانی خواروبار و هم

 ،(WHO)سازمان بهداشت جهانی ،(FAO)کشاورزی

و استاندارد سازمان   (EPA)آژانس حفاظت محیط زیست

در رابطه با کیفیت  (IRNDOE)حفاظت محیط زیست 

شده  ارائه (6) آبیاری در جدول برایمجاز آب نامتعارف 

است. بر این اساس میزان عناصری مانند منیزیم، آلومینیم، 

آهن، مس، کادمیوم، منگنز، سلنیوم، نیترات و فسفات 

 برایحداقل بر طبق یکی از استانداردها بیشتر از حد مجاز 

بر اساس استاندارد  CODو  5BOD مقدار .استآبیاری 

آژانس حفاظت محیط زیست بیشتر از حد مجاز ولی 

نزدیک به استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست ایران 

است. پس این آب از نظر غلظت مواد آلی قابل استفاده 

 دهد،. کیفیت میکروبی آب نشان مینیستبرای کشاورزی 

ن بر اساس ای .آب قابل استفاده برای کشاورزی نیست

 گیرد.آلوده قرار می هایرودخانه جزء آب آباستانداردها 

 و 6کمپوستاین پژوهش در دو تیمار استفاده از ورمی

-کمپوست(، بر روی گوجه)عدم استفاده از ورمی 7شاهد

در سه تکرار در  فرنگی و بامیه تحت آبیاری با آب آلوده

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی انجام شد. 

تن در هکتار در دو مرحله،  72کمپوست به میزان رمیو

تن در هکتار و یکماه  60ابتدا حدود زمان کشت محصول 

)گلیک و  تن در هکتار اعمال شد. 62از کشت بعد 

 (. 7002همکاران، 

سو با تانکر به زمین زیر کشت آب رودخانه قره

بار به روش شیاری انجام ای یکانتقال داده و آبیاری هفته

هایی به ابعاد یک در دو متر با فاصله شد. آزمایش در کرت

نیم متر از هم و سه ردیف کشت در کرت انجام شد. 

های گیاهی بعد از برداشت محصول، در اواخر مهر نمونه

کمپوست برداری شد. در این پژوهش اثر ورمیماه نمونه

روی خصوصیات رشدی و عملکرد شامل ارتفاع بوته، 

میوه، وزن میوه، سبزینگی، درصد ماده  قطر ساقه، قطر

خشک ساقه و برگ و عملکرد محصول مورد بررسی قرار 

ها را در داخل آون در ها، آناز برداشت نمونه گرفت. بعد

ساعت قرار داده تا  17گراد به مدت درجه سانتی 10دمای 

خاک در سه  یهانمونه ،چنینبه طور کامل خشک شد. هم

( برداشت شد. 90-10و  0-90 هایمق)ع هیال دوتکرار از 

قرار  اهو مجاورت در را هاآن ها،بعد از برداشت نمونه

داده تا به طور کامل خشک شود، پس از خشک شدن، 

عبور داده  مترییلمی دو الک از و کرده خرد را هانمونه

شده  ارایه( 7در جدول )خاک  ییایمیش شیآزما جیشد. نتا

 است.

                                                           
1Vermicompost 
2 Control 
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 سویی رودخانه قرهایمیش شیآزمایج نتا -1 جدول

 رودخاته واحد پارامتر
 استاندارد ها

FAO WHO EPA IRNDOE 

  mg/l 49/02  94 94 سدیم
  022   96/391 ″ کلسیم
 322 02   43/93 ″ منیزیم
     92/2 ″ پتاسیم

 2 3 2 2 76/1 ″ آلومینیم
 922 322 329 390 91/17 ″ کلر
 3 3 6/2 6/2 292/2 ″ بر
 23/2 23/2   2272/2 ″ وهجی

 1 2 2 2 17/30 ″ آهن
 20/2 0/2 0/2 0/2 21/2 ″ مس
 0 3 0 0 19/2 ″ روی
 22/2 23/2 23/2 23/2 37/2 ″ موکادمی
 0 0/2 0/2 0/2 39/2 ″ نیکل
 3 3/2 3/2 3/2 21/2 ″ کروم
 3 2 2 2 21/2 ″ سرب
 3 0/2 0/2 0/2 77/7 ″ منگنز
 22/2 22/2  22/2 2392/2 ″ کبالت

 3/2 3/2 3/2 3/2 232/2 ″ آرسنیک
 3/2 20/2 20/2 20/2 292/2 ″ سلنیوم
  12 2 2 92/04 ″ نیترات
  32   46/32 ″ فسفات

   1 1 27/0 - نسبت جذب سدیم
  dS/m 906/2 6/2 6/2 6/2 هدایت الکتریکی

 9-2/7 2/9-9/7 9-2/7 2/9-7 07/6 - اسیدیته

BOD5 mg/l 42   12 322 

COD ″ 340   302 022 

 n/100ml 3219/7 3222 3222  922 کلیفرم گوارشی

 3223/3  3222 022 3222 ″ کل کلیفرم
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 خاک ییایمیش شیآزما جینتا -2جدول 

     الیه

 پارامتر واحد 06-6 06-06

120 ± 1/27 101 ± 1/79 mg/l سدیم 

 کلسیم ″ 4/3 ± 9/7 6/9 ± 31

 منیزیم ″ 9/9 ± 9/32 9/33 ± 09

 کلر ″ 9/1 ± 31 0/32 ± 3/01

 پتاسیم ″ 47±36/2 49±01/9

 فسفر ″ 234/2 ± 23/2 239/2 ± 20/2

 نیتروژن % 21/2 ± 37/2 21/2 ± 32/2

 کربنات کلسیم ″ 9/9 ± 3/7 9/2 ± 7/33

 ماده آلی ″ 2/2 ± 6/1 26/2 ± 1

 کربن آلی ″ 1/2 ± 0/0 1/2 ± 4/3

1/37 ± 4/32 9/09 ± 0/31 mg/l بی کربنات 

 کل ذرات محلول ″ 7/32 ± 329 6/32 ± 71

31/2 ± 20/2 39/2 ± 20/2 dS/m هدایت الکتریکی 

 اسیدیته - 3/2 ± 3/6 3/2 ± 0/6

 نسبت جذب سدیم - 93 ± 41 34 ± 62

متر و  pHخاک با استفاده از دستگاه  تهیدیاس

)خاک  پنجبه  یکاستفاده از عصاره اشباع خاک به نسبت 

با  یکیالکتر تی(. هدا6331توماس، شد ) نییبه آب( تع

متر و استفاده از همان محلول آب و خاک  ECدستگاه 

 یخاک با استفاده از روش واکل یشد. کربن آل یریگاندازه

استفاده  ا(. فسفر ب6329واکلی و بالک، شد ) نییو بلک تع

 لهی( به وس6322اولسن و همکاران، از روش اولسن )

 ,VARIAN, Carry 100 Scan)دستگاه اسپکتروفتومتر 

Australia )فتومتر  میبا دستگاه فل میو پتاس میو سد

با  میزیو من می(. کلسISRIC ،6331) شد یریگاندازه

شارما و بدست آمد ) EDTA ونیتراسیاستفاده از روش ت

نقره  تراتیبا ن ونیتراسیت لهی(. کلر بوس7001همکاران، 

(ISRIC ،6331و کربنات و ب )به روش  کربناتی

( ISRIC ،6331) کیسولفور دیبا اس ونیتراسیت

با استفاده از هیدرومتر بافت  ،چنینهم .شد یریگاندازه

در  USDAبندی بر اساس طبقهنتایج که  شدخاک تعیین 

 .ارائه شده است (9جدول )

 

 مشخصات بافت خاک -0 جدول
 بافت صد شندر درصد سیلت درصد رس تکرار الیه

12-2  3 9/39  01 9/92  لومی شنی 

" 0 2/30  9/32  3/60  " 

" 1 9/7  9/37  0/61  " 

92-12  3 9/31  9/32  0/63  " 

" 0 9/33  9/31  0/62  " 

" 1 9/32  9/36  0/60  " 

 

ر کلروفیل برگ از دستگاه گیری مقدابرای اندازه

استفاده شد. در هر کرت به  (SPAD)متر دستی کلروفیل

و مقدار بوته انتخاب  پنجبرگ از  62تصادفی صورت 

درصد ماده خشک از گیری شد. کلروفیل برگ آنها اندازه

 ( محاسبه شد:6931)ایرانی پور و همکاران،  6رابطه 

 (6) DM 

 از روشهای این پژوهش دادهبرای تجزیه و تحلیل آماری 

 صفات مقایسه میانگین .استفاده شدجفت نشده  tآزمون 

مورد  MSTATCبا استفاده از نرم افزار گیری شده اندازه

 .بررسی و تحلیل قرار گرفت

 

 نتایج و بحث

گیری شده شامل ارتفاع بوته، قطر صفات اندازه

قطر میوه، وزن میوه، سبزینگی، درصد ماده خشک ساقه، 

ساقه، درصد ماده خشک برگ و عملکرد محصول 

استفاده از با تحلیل آماری  نتایجفرنگی و بامیه بود. گوجه

تاثیر جفت نشده  tآزمون ها به روش مقایسه میانگین



 فرنگی و بامیهکمپوست و آبیاری با آب آلوده بر روی عملکرد و اجزاء عملکرد گوجهتاثیر ورمی/ 555

 ارائه شده است. (2) در جدولفرنگی و بامیه کمپوست روی رشد و عملکرد گوجهورمی

 هابرای مقایسه میانگین tمیانگین مقادیر عملکرد و اجزاء عملکرد گوجه فرنگی و بامیه و آزمون  - 4جدول 
 صفت واحد محصول درجه آزادی میانگین t آماره

(V-C) C V 

2/041ns 22/24 ± 93/1  11/92 ± 20/6  ارتفاع بوته cm فرنگیگوجه 9 

2/763ns 11/46 ± 22/36  11/326 ± 92/4  " " بامیه " 

2/217ns 91/33 ± 63/2  96/33 ± 11/3  ساقه قطر mm فرنگیگوجه " 

2/367ns 3/36 ± 29/2  1/36 ± 4/3  " " بامیه " 

-3/91ns 9/92 ± 9/32  6/97 ± 9/39  قطر میوه " فرنگیگوجه " 

3/32ns 4/31 ± 96/3  12/32 ± 93/3  " " بامیه " 

-1/33* 2/326 ± 26/12  61/42 ± 49/32  وزن میوه gr فرنگیگوجه " 

2/933ns 2/6 ± 10/3  2/7 ± 22/9  " " بامیه " 

 3/99ns 6/91 ± 03/1  42/99 ± 23/0  سبزینگی - فرنگیگوجه " 

3/92ns  02/16 ± 93/2  11/17 ± 03/3  " - بامیه " 

 2/192ns 27/39 ± 94/3  76/39 ± 11/1  درصد ماده خشک ساقه % فرنگیگوجه " 

 -2/93ns 01/36 ± 14/3  07/39 ± 67/1  " " بامیه " 

 2/173ns 42/02 ± 16/9  72/00 ± 99/6  درصد ماده خشک برگ " فرنگیگوجه " 

 -3/30ns 00/02 ± 00/1  06/00 ± 09/1  " " بامیه " 

 -0/1ns 4/3432 ± 6/291  70/061 ± 2/392  عملکرد محصول ton/ha فرنگیگوجه " 

 2/922ns 33/21 ± 1/02  29/60 ± 7/92  " " بامیه " 

 

 فرنگیگوجه

-دهد که فقط وزن میوه گوجهنشان می ایجنت

داری ( دارای تفاوت معنیp<02/0فرنگی از نظر آماری )

کمپوست و ورمی در دیگر صفات بین دو تیماربوده و 

های صفات میانگیندار وجود ندارد. اوت معنیشاهد تف

تحت دو تیمار مورد  فرنگیرشدی و عملکرد گوجه

 میانگین ارتفاع بوته. شده است ارائه (6) شکلمطالعه در 

 23کمپوست و در تیمار ورمی 99/10فرنگی برابر با گوجه

درصد افزایش  9/7اهد بود که برای تیمار شمتر سانتی

-فرنگی تحت تیمار ورمیگوجه ساقه میانگین قطر .داشت

ود بمتر میلی 19/66و برای تیمار شاهد  11/66کمپوست 

متوسط قطر میوه  .داشت درصدی را 9/0که افزایشی 

شاهد  و در 1/23کمپوست فرنگی تحت تیمار ورمیگوجه

 2/72کمپوست بود که در تیمار ورمیمتر میلی 2/12

فرنگی یوه گوجهمتوسط وزن م .نشان داددرصد کاهش را 

گرم  2/621شاهد  و برای 19/30کمپوست در تیمار ورمی

 .درصد کاهش نسبت به شاهد داشت 1/27بوده است که 
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 فرنگی و بامیه تحت دو تیمارصفات عملکرد و اجزاء عملکرد گوجه -1شکل 

 

( SPAD)میانگین شاخص کلروفیل برگ 

و تیمار  3/21کمپوست یمار ورمیفرنگی تحت تگوجه

کمپوست میزان سبزینگی در تیمار ورمی بود. 1/29شاهد 

درصد افزایش را در بر داشت.  9/1نسبت به شاهد 

فرنگی در متوسط درصد ماده خشک ساقه و برگ گوجه

و در تیمار  3/77و  31/62کمپوست به ترتیب تیمار ورمی

رصد افزایش در د 6/3و  1/2بود که  3/70و  03/62شاهد 

 نیانگیسرانجام مکمپوست را نشان داد. تیمار ورمی

 37/719 کمپوستیورم ماریتحت ت فرنگیعملکرد گوجه

 ماریتن در هکتار بود که ت 3/6063شاهد  ماریو در ت
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درصد نسبت به  7/19 زانیبه م یکاهش کمپوستیورم

باعث کاهش  کمپوستیشاهد داشت. پس ورم ماریت

و عملکرد  وهیو کاهش قطر م وهیوزن م داریمعن

مانند  گرید یعملکرد یهاشاخص یشد، ول یفرنگگوجه

درصد ماده خشک ساقه  ،ینگیارتفاع بوته، قطر ساقه، سبز

های که خاک هدر پژوهشی ثابت شد داد. شیو برگ را افزا

گرم در گرم(  3/0و  2/0کمپوست )با نسبت بیشتر ورمی

دتر با تعداد برگ و گلدهی فرنگی بلنهای گوجهبوته

بیشتر، مقدار کلروفیل برگ بیشتر، میزان ماده خشک بیشتر 

-و سطح برگ بیشتر در مقایسه با نسبت کمتر ورمی

کنند. گرم در گرم( تولید می 7/0و  6/0، 02/0کمپوست )

کمپوست رشد صفات فوق در نسبت کم ورمی ،چنینهم

تاثیر تیمارهای  (.7062بیشتر از تیمار شاهد بود )زاکو، 

تن در هکتار بر  70و  62، 60، 2کمپوست، مختلف ورمی

تن در  70فرنگی نشان داد که در تیمار روی گیاه گوجه

برابر، وزن خشک  27هکتار وزن خشک اندام هوایی 

برابر و وزن  ششهای بوته برابر، تعداد میوه 662ریشه 

ه است برابر نسبت به تیمار شاهد افزایش داشت 73ها میوه

 62و  60، 2، 0در یک پژوهش با کاربرد  (.7062)کاشم، 

داری کمپوست افزایش معنیتن در هکتار ورمی

(02/0>p )62فرنگی در تیمار در رشد و عملکرد گوجه 

در یک (. 7069ده شد )بهرامپور، تن در هکتار مشاه

کمپوست ای اثر تیمارهای مختلف ورمیگلخانه پژوهش

فرنگی، ن در هکتار( بر روی گوجهت 7و  2/6، 6، 2/0)

درصد روی صفات  پنجداری را در سطح افزایش معنی

رویشی شامل ارتفاع گیاه، طول ریشه، وزن ماده خشک 

اندام هوایی و وزن ماده خشک ریشه و خصوصیات 

عملکردی شامل تعداد میوه در تیمار و عملکرد کل نسبت 

، 6، 2/0د و به تیمار شاهد نشان داد. برای تیمارهای شاه

، 32/6کمپوست عمکرد تن در هکتار ورمی 7و  2/6

تن، تعداد میوه در سه  939/2و  7719، 332/7، 901/7

، 13/2، 69/2عدد، قطر میوه  31و  30، 12، 26، 92بوته 

، 616، 613متر، ارتفاع بوته سانتی 12/1و  31/2، 96/2

متر و وزن ماده خشک اندام سانتی 761و  709، 639

گرم گزارش  1/620و  672، 1/667، 9/33، 9/91ی هوای

درصد )وزنی(  90چنین مصرف هم(. 7062شد )سید، 

فرنگی گوجهکمپوست باعث بهترین افزایش عملکرد 

در برخی (. 6931ذبیحی، ای شد )رحیمیان و گلخانه

پوست باعث کاهش عملکرد کمها نیز ورمیپژوهش

رز و همکاران گوتیبه عنوان مثال  شده است فرنگیگوجه

-کمپوست بر رشد گوجه(، با آزمایش اثر ورمی7001)

کمپوست ارتفاع گیاه را به فرنگی، گزارش کردند ورمی

داری بر تعداد داری افزایش داده ولی اثر معنیطور معنی

شاید اختالف در برخی از  برگ و عملکرد نداشت.

آزمایش حاضر با مطالعات گذشته به دلیل های شاخص

، تفاوت در کمپوستورمی همراه آلودهه از آب استفاد

گونه  آب، شرایط آب و هوایی، نوع خاک، میزان آلودگی

 باشد. گیاهی و ...

 

 بامیه

تمام ر دکه  دهدنتایج بدست آمده نشان می

کمپوست ورمی بین دو تیمارگیری شده بامیه اندازهصفات 

با توجه به دار وجود ندارد. و شاهد تفاوت معنی

متوسط ارتفاع بوته در بامیه برای ، (6) ارهای شکلنمود

متر سانتی 99/31شاهد  و 99/601کمپوست تیمار ورمی

میانگین قطر  ،چنیندرصد افزایش داشت. هم 9/60ود که ب

شاهد  و 9/61کمپوست ساقه برای بامیه تحت تیمار ورمی

درصدی داشت.  7/6متر بود که افزایش میلی 6/61

و در  92/62کمپوست ورمی بامیه تحت یانگین قطر میوهم

درصد  2/60متر که میلی 3/69تیمار شاهد این میزان 

ط وزن میوه شاهد داشته است. متوس افزایش را نسبت به

گرم بود  2/1شاهد  و 2/3کمپوست ورمی بامیه در تیمار

درصد افزایش را به همراه داشت.  9/69که به میزان 

 بامیه تحت (SPAD) میانگین شاخص کلروفیل برگ

میزان سبزینگی  بود. 7/91و شاهد  99/93کمپوست ورمی

درصد افزایش را در  سهکمپوست نسبت به شاهد ورمی در

بر داشت. متوسط درصد ماده خشک ساقه و برگ در بامیه 

در  71/77و  73/61کمپوست به ترتیب تحت تیمار ورمی
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و  2/2کمپوست بود که تیمار ورمی 77/72و  79/61شاهد 

درصد کاهش را نسبت به شاهد نشان داده است.  1/66

و  01/17کمپوست متوسط عملکرد بامیه تحت تیمار ورمی

تن در هکتار بود که این نشان دهنده  66/29شاهد  در

کمپوست برابر با افزایش عملکرد بامیه تحت تیمار ورمی

-تاثیر ورمی در بررسیدرصد نسبت به شاهد بود.  1/92

در تیمار  ،امیه، بادنجان و فلفل مشخص شدب بر کمپوست

ول ریشه در بامیه و کمپوست بیشترین طدرصد ورمی 20

 2/16بیشترین ارتفاع بوته  متر،سانتی 3/60و  09/69 فلفل

(. بررسی تاثیر 7062متر بود )دهنالخسمی، سانتی 1/11و 

ارتفاع بوته، قطر ساقه،  ان دادبامیه نش ستی برکودهای زی

ه، تعداد برگ، وزن تازه و خشک اندام هوایی و تعداد میو

افزایش داشت داری نسبت به شاهد ریشه به طور معنی

( در 7007گجاالکشمی و عباسی ) (. نتایج7069)منسا، 

 باموید افزایش وزن خشک گیاه فرنگی، بامیه و گوجه

 درصدنسبت به 77/92فاع بوته کمپوست است. ارتورمی

شی اثر کمپوست، مالچ کاه و در آزمای .شاهد رشد داشت

بامیه  سه گیاه ذرت، لوبیا و کمپوست برکلش برنج و ورمی

کمپوست نسبت به سایر تیمارها تاثیر ورمی بررسی شد،

بیشتری بر افزایش ارتفاع هر سه گیاه داشت )روی و 

 (.7060همکاران، 

 

 

 

 گیرینتیجه

های صفات عملکردی دو مقایسه میانگین

کاهش و بامیه نشان داد که فقط  فرنگیمحصول گوجه

( دارای p<02/0فرنگی از نظر آماری )وزن میوه گوجه

 در دیگر صفات بین دو تیمارداری بوده و تفاوت معنی

 .ود نداردوج دارشاهد تفاوت معنی کمپوست وورمی

نظیر ارتفاع بوته، فرنگی و بامیه گوجه صفات عملکردی

 مپوست نسبت بهورمی ک در تیمار سبزینگیقطر ساقه، 

در تیمار  سوییاز  شاهد افزایش داشته است.

و عملکرد محصول در  قطر میوه، وزن میوهکمپوست ورمی

کاهش ولی در بامیه افزایش داشته است.  فرنگیگوجه

رصد ماده د صفاتکمپوست در کاربرد ورمیچنین هم

ایش ولی در بامیه فرنگی افزدر گوجه برگ خشک ساقه و

توان نتیجه گرفت که می در مجموع د.کاهش نشان دا

ار دفرنگی را به طور معنیگوجه وزن میوهکمپوست ورمی

ولی افزایش صفات دیگر در دو محصول  ،کاهش داد

استفاده از آب آلوده خطرات  سوییاز  .دار نبودمعنی

از و سالمتی را به همراه دارد لذا استفاده بهداشتی فراوان 

تحت آبیاری با آب آلوده  هایورمی کمپوست در زمین

العات در مطشود پیشنهاد می در ضمنشود. توصیه نمی

 های خوراکیآتی بحث انتقال آلودگی به میوه و قسمت

چنین مخاطرات بهداشتی و سالمت محصول نیز مد هم

 یآلوده برا یهامصرف آب یطور کلبه نظر قرار گیرد.

 .ستین یرفتنیانسان و دام پذ یمحصوالت خوراک

 منابعفهرست 
اثرات اصلی خاک فسفات، گوگرد و باکتری  .6931 .ا ،ج. و سجادی.م ،ج.، عابدی.م ،ر.، ملکوتی ،پورایرانی .6

های عملکرد محصول ذرت و اثرات باقیمانده آن بر عملکرد محصول جو. علوم خاک تیوباسیلوس بر شاخص

 .  632-702(: 7)76و آب. 

کمپوست و کود فسفات زیستی بر تاثیر کاربرد ورمی .6933 .ف ،رجالیر. و .م ،سیدهادیت.، حاج.م ،درزی .7

تحقیقات گیاهان دارویی و معطر  (..Pimpinella anisum L) عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه دارویی انیسون

 .227-212(: 2) 71ایران. 

کود فسفات زیستی بر کمپوست و بررسی اثر مایکوریزا، ورمی .6931 .ف ،ا. و رجالی ،ت.، قالوند.م ،درزی .9

 .33-603(: 6) 60گلدهی، عملکرد بیولوژیک و همزیستی ریشه، در گیاه دارویی رازیانه. علوم زراعی. 
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 N، P ،Kتاثیر مصرف کودهای بیولوژیک بر روی جذب عناصر  .6933 .ف ،ا. و رجالی ،ت.، قالوند.م ،درزی .2

 . 6-63(: 6) 72دارویی و معطر ایران. و عملکرد دانه در گیاه دارویی رازیانه. تحقیقات گیاهان 

بررسی کاربرد کودهای زیستی بر عملکرد و اجراء  .6932 .ف ،ف. و سفیدکن ،ا.، رجالی ،ت.، قالوند.م ،درزی .2

 .711-737(: 2) 77عملکرد گیاه دارویی رازیانه. تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران. 

اده از مقادیر مختلف کمپوست و پلیمر سوپر جاذب رطوبت بر اثر استف. 6931رحیمیان، م.ح. و ذبیحی، ح.ر.  .1

  . 221-223(: 2) 96 نشریه پژوهش آب در کشاورزی. ای.فرنگی گلخانهو کارایی مصرف آب گوجهعملکرد 
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Abstract 

 

In this research, the effect of vemicompost on yield and yield components of 

tomato and okra was investigated under irrigation with contaminated water. The 

experiment included two treatments using vermicompost and control with three 

replications; and it was conducted at the Campus of Agriculture and Natural 

Resources of Razi University. Vermicompost was applied at 25 ton per hectare in 

two stages: 10 t/ha at the crop cultivation period, and 15 t/ha one month after 

cultivating. The effect of vermicompost growth indexes including plant height, 

stem diameter, fruit diameter and weight, chlorophyll index, stem and leaf dry 

matter percentage and yield were investigated. The comparison of the average 

yield of tomato and okra showed that only fruit weight of tomatoes was 

statistically significantly different, and there was no statistically significant 

difference between the two treatments in other characteristics. In tomatoes treated 

with vermicompost, plant height, stem diameter, chlorophyll index, stem and 

leaves dry matter percentage were increased by 2.3%, 0.3%, 7.3%, 5.6% and 9.1 

percent and fruit diameter, fruit weight and yield were decreased 25.5%, 42.6% 

and 73.2 percent, respectively compared with the control. Also, in okra under 

application of vermicompost, plant height, stem diameter, fruit diameter, fruit 

weight, chlorophyll index and yield were increased by 10.3%, 1.2%, 10.4%, 

13.3%, 3% and 35.7%, while stem and leaves dry matter percentages were 

increased by 5.5% and 11.7%, respectively, compared with the control. 

Considering the significant reduction in tomato fruit weight and reduction of its 

fruit diameter and yield, as well as reduction of stem and leaves dry matter in 

okra, and in light of the high risk of using contaminated water and possible 

contamination of the fruit and reduction of its quality and health, the use of 

vermicompost for these crops under irrigation with contaminated water is not 

recommended. In general, the use of contaminated water is unacceptable for 

human and animal foods.  
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