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چکیده
زیستی سبب کاهش مصرف کودهاي شیمیایی شده که حرکتی در راستاي کشاورزي پایـدار وکـاهش آلـودگی هـاي زیسـت      مصرف کود

اجزاي عملکرد و خصوصـیات میـوه  با توجه به این موضوع تاثیر دو نوع کود حیوانی و کود بیولوژیکی نیتروکسین بر برخی .شودمحیطی می
-2شاهد بدون تیمـار کـودي،  -1(تیمار 4اي با هاي کامالً تصادفی در شرایط مزرعهفرنگی رقم پاروس در آزمایشی در قالب طرح بلوكتوت

+ کـود دامـی  -4پـی پـی ام ،   100سی سـی بـا غلظـت    150کود نیتروکسین به ازاي هر بوته -3کود دامی به ازاي هر بوته نیم کیلو گرم،
وعملکـرد میـوه  تعداد گل آذین، تعداد گل، تعداد میوه،کود زیستی و حیوانیکاربردنتایج نشان داد که .انجام شدرتکرا3با ) نیتروکسین

pH ,TSS و افزایش دادهراTA استفاده همزمان ترکیب کود حیوانی و زیسـتی تـاثیر   .نداشتتک میوه وزنولی تاثیري رويکاهش داده
توان گفت براي حفـظ کیفیـت   میبر این اساس.  گردیدفرنگیتولید میوه توترنگی داشته و باعث بهبود توت فاجزاي عملکردبسزایی روي 

. خاك و حفاظت از محیط زیست از کودهاي ارگانیک به جاي کودهاي شیمیایی استفاده کرد

میوه ارگانیککود زیستی، کشاورزي پایدار،توت فرنگی،: کلمات کلیدي

مقدمه
ایش تولید در واحد سطح و مصرف زیاد و نامتعادل کودهاي شیمیایی در چند دهه گذشته، پیامدهاي زیست محیطی و تالش براي افز

یافتن راهکارهاي مناسب براي بهبود کیفیت خاك اي به منظوردر این رابطه تالشهاي گسترده. افزایش هزینه تولید را به همراه داشته است
یکی از این راهها استفاده از کودهاي آلی و بیولوژیک ). 1(هاي طبیعی آغاز شده است اکوسیستمو محصوالت کشاورزي و حفظ پایداري

.نمایداست که به کشاورزي پایدار کمک می
شود البته عالوه بر افزایش تولید، کیفیت امروزهاز کودها به عنوان ابزاري براي دستیابی به حداکثر تولید در واحد سطح استفاده می

امروزه کودهاي زیستی جایگزین مناسبی براي کودهاي ).4(کشاورزي و سالمت محصوالت نیز بایستی مدنظر قرار گیرد محصوالت
این مواد برخالف کودهاي شیمیایی .)12(آیندشیمیایی جهت افزایش حاصلخیزي خاك و تولید محصوالت در کشاورزي پایدار بشمار می

کنند و عالوه بر دارا بودن قابلیت تکثیر خود به خودي، سبب اصالح خصوصیات روبی نمیدر چرخه غذایی، تولید مواد سمی و میک
گهدارنده با جمعیت متراکمی از یک یا چند نوع ریز جاندار مفید خاکزي و د نکودهاي زیستی حاوي موا. )2(شوند فیزیکوشیمیایی خاك می

منظور بهبود حاصلخیزي خاك و عرضه مناسب عناصر غذایی مورد نیاز گیاه باشند که بهیا به صورت فرآورده متابولیکی این موجودات می
يبرایمهمکودهاي زیستیفسفرکنندهوحلتروژنیکننده نتیتثبيهايباکتر. رونددر یک سیستم کشاورزي پایدار به کار می

میطورمستقو بهبوده اهانیگباستیبه صورت همزایکنندیمی به طورآزاد درخاك زندگاا یهسمیکروارگانیمنیا. دنهستیمحصوالت باغبان
خاك نیز مسئله قابل توجهی است، آلی درماندگاري کودهاي شیمیایی و.)9(شرکت دارنداهانیفسفرگوتروژنیننیتامدرمیمستقریغو 

درصد آن براي استفاده گیاهان 10حداکثرشود ودرصد عناصر غذایی کودهاي شیمیایی در همان سال اول مصرف می90بطوریکه در حدود 
هاي دوم سوم و درصد در سال اول بوده و در سال60درحالیکه میزان تأثیرگذاري کودهاي دامی حدود . مانددر سال بعد در خاك باقی می
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براي کودهاي کودهاي حیوانی جایگزین مناسبی .)2(درصد بر رشد و عملکرد گیاه تأثیرگذار است25و 30، 45چهارم به ترتیب 
شدهگزارش ). 3(ها را در دراز مدت در جهت تعادل پیش خواهد برد شیمیایی بوده زیرا حاوي عناصر پر مصرف و کم مصرف بوده که خاك

د مرغی تن کو15تا 5تن کود گاوي یا 30تا 10مصرف .که کودهاي دامی بصورت تدریجی آزاد شده و با نیاز مصرف گیاه همزمان است
باکودهايشدهنهالهاي گوجه فرنگی تلقیحکهشدهگزارش .)11(دهد درصد افزایش می500ا شاهد تا یسه بیاه سورگوم در مقاعملکرد گ

.)8(وزن میوه شده استمیانگینوبرگتعدادگیاه،افزایش ارتفاعباعثBacillusوAzosperillium،Azotobacterزیستی محتوي 
).9(رویشی، کیفی و میزان محصول تاثیر دارندکودهاي زیستی بر روي خصوصیات 

توت فرنگی یک گیاه مهم اقتصادي است که از لحاظ ویژگی هاي فیزیکی و فیزیولوژیکی مثل رنگ روشن و درخشان، طعم مناسب، بو و 
مصرف . ایشی نیز با ارزش استرایحه جذاب بوده و به علت ارزش غذایی باالي آن از نظر دارا بودن مواد ضروري، ویتامین ها و مواد ضد اکس

با سطح زیر 91استان کردستان در سال.(FAOSTAT, 2007)توت فرنگی در طول دهه گذشته افزایش پیدا کرده و در حال افزایش است 
).1391آمار نامه سازمان جهاد کشاورزي (تن رتبه اول در ایران را به خود اختصاص داده است 28748هکتار و میزان تولید 2245کشت 

باشد بنابراین تغذیه این گیاه از طریق از آنجا که هدف اصلی درگیاه توت فرنگی تولید محصول سالم و حفظ طعم و کیفیت محصول می
همچنین تاکنون در مورد کودهاي زیستی و حیوانی بر روي . کودهاي زیستی و حیوانی تطابق بیشتري با هدف تولید داردکاربرد

ین مطالعه با هدف ارزیابی اثر کود زیستی نیتروکسین و کود الذا . وت فرنگی تحقیقات چندانی صورت نگرفته استخصوصیات رویشی گیاه ت
.حیوانی بر توت فرنگی رقم پاروس انجام شد

هامواد و روش
کامل هايبلوك،در قالب طرح1392این آزمایش در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه کردستان در بهار و تابستان سال 

کود : 3پی پی ام  100سی با غلظت سی150کود بیولوژیک نیتروکسین به ازاي هربوته : 2شاهد بدون دادن کود . 1(تیمار 4تصادفی با 
م فرنگی رقکاشت بوته هاي توت . تکرار طراحی و اجرا گردید3و با ) کود حیوانی+ کود بیولوژیک : 4حیوانی به ازاي هربوته نیم کیلو 

آبیاري ) روز یکبار3(ها بصورت یکسان از زمان کاشت تا پایان دوره آزمایش همه بوته. صورت گرفتپشته بر روي91پاروس در پاییز سال 
و در سال بعد همان تیمارها اعمال روز یکبار اعمال شدند20در سه دوره و با فاصله زمانی تیمار کودي یکبار و نیتروکسین سپس . شدند

TSS,PH, TA، تعداد میوه، وزن تک میوه، عملکرد میوهرسیدندر طول دوره وبهاره در بهار تعداد گل آذین، تعداد گلاز سه بوته شدند و

اي ها بر اساس آزمون چند دامنهتجزیه و مقایسه میانگینMSTATCهاي حاصل با استفاده از نرم افزاردر نهایت داده.اندازه گیري شد
.انجام گرفت% 5حتمال دانکن در سطح ا

نتایج و بحث
همچنین بین تیمارهاي ندتیمارهاي کودي در مقایسه با شاهد سبب افزایش تعداد گل بهاره و گل آذین شدبراساس نتایج این پژوهش 

د گل و گل آذین بیشترین تعدارا دریافت کرده بودند حیوانی +کود زیستی گیهاهانی کهکودي تفاوت معنی داري مشاهده گردید بطوریکه 
تحت تاثیر کاربرد خصوصیاتافزایش این .تغذیه مناسب در زمان گلدهی براي بهبود گلدهی نقش مهمی دارد). 1جدول (تولید نمودندرا 

هاي مفید خاك، موجب کودهاي زیستی بیانگر این مطلب است که کاربرد کودهاي زیستی ضمن بهبود ساختار و فعالیت میکروارگانیزم
شدهگزارش .)6(گردد مطلوب گیاه به آب و عناصر غذایی پرمصرف و کم مصرف شده که در نهایت باعث افزایش عملکرد گیاه میدسترسی

گیاه، تعدادافزایش ارتفاعباعثBacillusوAzosperillium ،Azotobacterزیستی محتوي کودهايباشدهنهالهاي گوجه فرنگی تلقیحکه
رسد که وجود ریز جانداران ناشی از کاربرد کود نیتروکسین در محیط ریشه همزمان با به نظر می.)8(ده استوزن میوه شومیانگینبرگ

ه کاربرد کود دامی میزان فراهمی نیتروژن براي گیاه توت فرنگی را افزایش داده و از این طریق تاثیر مثبتی بر رشد گیاه داشته که منجر ب
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توسط گیاه در زمان گرده افشانی وقتی که کود که جذب نیتروژن -1گزارش کردند ) 10(و همکارانما. ها می شودافزایش این صفت
ممکن است آزاد سازي کود -2. کیلوگرم نیتروژن در هکتار بود200دامی استفاده شد برابر یا کمی بیشتر از بهترین سطح کود شیمیایی 

. شود نیتروژن قابل دسترس عامل محدود کننده نیستاي که کود حیوانی مصرف میدر خاکه- 3. دامی بیشتر با نیاز گیاه هم زمان باشد
).7(با مصرف کود حیوانی در خاك کلسیم و فسفر بطور ثابت افزایش یافتشدهگزارش 
ي کودي بر روي عملکرد میوه و تعداد میوه معنی دار بود بطوریکه سبب افزایش آنها شد همچنین بین تیمارهاي کودتیمارهاياثر 

ولی عملکرد میوه داشتتعداد ورويکود زیستی و حیوانی تاثیر بیشري ثر متقابلاکهبطوریکه اختالف معنی داري مشاهده گردید 
میوه معنی دار بود بطوریکه TAوpHتیمارهاي کودي روي تمام .ندهیچکدام از تیمارها اثر معنی داري روي میانگین وزن میوه نداشت

احتماالً). 1جدول (میوه در مقایسه با شاهد شد TSSمیوه شدند ولی تنها کود حیوانی سبب افزایش  TAو کاهش pHسبب افزایش
و از طرفی بصورت غیر مستقیم سبب حاللیت فسفرانجام بگیردزودتر تی و حیوانی سبب شده که معدنی شدن کود زیسترکیب توام

هاي کودهاي بیولوژیک حاوي میکروارگانیسم.شده و نیاز گیاه را بر طرف کرده باشندموجود در خاك ) شرکت تولیدي کود بیولوژیک(
خاص بوده که گروهی با ترشح هورمون هاي رشد باعث گسترش ریشه اي شده و موجب جذب بهتر عناصر و در نتیجه موجب افزایش 

.)5(گردندعملکرد می
توت فرنگی  میوهخصوصیات برخی بررسی اثرات کود زیستی و حیوانی بر عملکرد و 

تعداد گل بهارهتیمار
)تعداد در بوته(

تعداد گل آذین
)تعداد در بوته(

تعداد میوه
)تعداد در بوته(

وزن تک میوه
)گرم(

عملکرد میوه
)گرم در بوته(

PHمیوهTATSS
o Brx

c33/30c00/6c00/23a33/11c66/260c٩٠/٢a۶٢/٠b16/8شاهد

b33/46bc33/7b00/32a24/12b70/391b٠٢/٣b۴٣/٠ab8/8نیتروکسین

٠a6/9/b00/43b66/9b66/30a63/11b70/356ab١٠/٣b۴۴کود حیوانی

+ نیتروکسین
حیوانی

a66/58a33/11a33/38a62/12a30/483b١۵/٣b۴۴/٠ab43/9

.داري با هم ندارنداختالف معنی% 5ي داراي حروف مشترك در سطح ستون ها)1جدول

کلینتیجه گیري
. دهدواکنش میآننشان داد که گیاه توت فرنگی به اثر متقابل کود زیستی و حیوانی بهتر از اثر تنهاییبطورکلی نتایج این آزمایش

اجزاي عملکرد و میزان سبب افزایش براي گیاه تغذیه اي مناسبتوان گفت که کود هاي زیستی ضمن فراهم کردن سیستم بنابراین می
توان به کشاورزان توصیه و کاهش هزینه هاي آن میبخاطر عدم استفاده از کودهاي شیمیاییاز طرفی.شده استتوت فرنگیمیوهعملکرد

. استفاده کنندو حیوانیکرد که بجاي کودهاي شیمیایی از کودهاي زیستی

 

 



٤

بعمنا
هیومیک اسید ونقش آن در کشاورزي پایدار، اولین همایش ملی کشاورزي پایـدار و محصـول   ) 1389. ( ع و سرداري مهرآباد، م. داعی، م. 1

.499-495: 1سالم 
ونـه،  بررسی تاثیر کود هاي بیولوژیک بر شاخص هاي کمی و کیفی گیـاه دارویـی باب  ) 1387. (، کوچکی، ع و رضوانی مقدم، پ.فالحی، ج. 2

.127-135): 1(7مجله پژوهش هاي زراعی ایران 
.، انتشارات سنا، تهران)مجموعه مقاالت(روش هاي نوین در تغذیه گندم . 1383. خادمی. ، ز.ج. ملکوتی، م. 3

4.Balogh, A.Pepo P and Hornok, M. 2006. Interactions of crop year, fertilization and variety in winter wheat
management.Cereal Research Communications. 34 (1): 389-392.

5. Daei. G., M. R. Ardakani., F. Rejali, S. Teimuri. M. miransari. 2009. Alleviation of salinity stress on wheat yield ,yield
components, and nutrient uptake using arbuscularmycorrhizal fungi under field conditions. journal of plant
physiology. 166: 617 -625.

6. Darzi, M. T., Ghalavand, A., Rajali, F. and Sefidkon, F. (2006) Effect of biofertilizers application on yield and yield
components in fennel (FoeniculumvulgareMill) Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants 22(4): 276-292.

7. Das, M., B.P. Singh and R.N. Prasad. 1991. Response of maize (Zea mays) to phosphorus-enriched manures grown in P-
deficient Alfisols on terraced land in Meghalaya. Indian J. Agric. Sci. 61(6): 383-388.

8. El-zeiny, O. A. H., El-Behariy, U. A and Zaky, M. H. (2001) Influence of biofertilizer on growht, yield and fruit quality
of tomato grown under plastic house. Journal of Agriculture Science 26: 1749-1763.

9. Hazarika, B. N. and Ansari, S. (2007) Biofertilizers in fruit crops- a rewiew. Agricultural Reviews 28(1): 69-74.
10. Ma, B.L., L.M. Dwyer and E.G. Gregorich. 1999. Soil nitrogen amendment effects on seasonal nitrogenmineralization

and nitrogen cycling in maize production. Agron. J. 91:1003-1009.
11. Tabosa, J.N., D.G. Santos, J.J. Tavares-Filho, M.M.A. Nascimento, I. Farias, M.A. Lira and M.C. Santos.

1990.Theeffect of annual application of organnic fertilizer on water use efficiency in forage sorghum in the semi-
aridagricultural region of PernamBucoDocumentosEmpresaGapixsadePesquisa. Agropecuaria.NO.65, 960.

12. Wu S. C., Cao Z. H., Li Z. G., Cheung K. C., and Wong M. H. 2005. Effects of biofertilizer containing N-fixer, P and K
solubilizer and AM fungi on maize growth.a greenhouse trail. Geoderma. 125:155-166.

 

 


