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 قرمز آذرشهر در دو منطقه بناب و خسروشهر  بر کمیت و کیفیت پیاز

  
  و محمدجعفر ملکوتی 1احمد باي بوردي

 abaybordy@yahoo.com ؛شرقی آذربایجاناستان مربی پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی 

  mjmakouti@hotmail.com ؛استاد دانشگاه تربیت مدرس
  

  چکیده 
اي فراوانی  منابع کود آلی از جمله کوددامی، کمپوست حاصل از زباله شهري و ورمی کمپوست داراي ارزش تغذیه

عی بوده و مصرف آنها گامی مؤثر در روند توسعه کشاورزي پایدار و حفظ محیط زیست براي محصوالت زرا
به منظور بررسی تأثیر منابع مختلف کود آلی بر کمیت و کیفیت پیاز قرمز آذرشهر آزمایشی بصورت . باشد می

کود دامی از نوع . در دو منطقه خسروشهر و بناب اجراء گردید 83و  82بلوکهاي کامل تصادفی در دو سال زراعی 
) تن در هکتار 15و  10، 5(، کود کمپوست زباله شهري در مقادیر )تن در هکتار 20و  15، 10(گاوي در سه سطح 

و یک تیمار شاهد که در آن ازت، فسفر و پتاسیم ) تن در هکتار 6و  4، 2(و کود ورمی کمپوست در سه سطح 
  بیشترین عملکرد. تیمار و در سه تکرار پیاده شد 10ر براساس آزمون خاك مصرف شد و کاربرد ماسه جمعاً د

همچنین بیشترین عملکرد در . تن در هکتار ورمی کمپوست به دست آمد 6در اثر مصرف ) تن در هکتار 1/71(
گرم  میلی 155(حداکثر غلظت نیترات . سال اول و دوم آزمایش در منطقه خسروشهر در مقایسه با بناب حاصل شد

) گرم در کیلوگرم وزن تر میلی 98(در تیمار شاهد و حداقل آن در اثر کاربرد ورمی کمپوست ) تر بر کیلوگرم وزن
. گیري شد در اثر مصرف مقادیر مختلف کود دامی اندازه%) 12(هاي از بین رفته  کمترین درصد غده. به دست آمد

ه پیاز با مصرف مقادیر مختلف در غد) گرم در یکصد گرم وزن تر میلی 5/13(بیشترین میزان اسید اسکوربیک 
تن در هکتار ورمی کمپوست  6در اثر مصرف ) درصد 49/1(بیشترین درصد پروتئین . ورمی کمپوست حاصل شد

تن در هکتار کود  20در اثر کاربرد ) لیتر میکرومول اسید پیروویک بر میلی 2/4(کمترین میزان تندي . حاصل شد
 .دامی به دست آمد

  ، تندي Cعملکرد،کمپوست، ورمی کمپوست،کوددامی،  نیترات، ویتامین  :هاي کلیدي  واژه
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  .شرقی آذربایجاناستان 
 3/12/84: و پذیرش 16/3/84: دریافت  

  مقدمه
بدلیل عدم رعایت اصول فنی در خاکهاي زراعی   

شرقی میزان مواد آلی آن سیر قهقرایی در  استان آذربایجان
از طرف دیگر زارعین پیازکار براي . پیش گرفته است

اسه به سطح زنی پیاز سالیانه مقادیر زیادي م سهولت جوانه
تر شده  کنند که به تدریج بافت خاك سبک خاك اضافه می

  و تخلیۀ عناصر غذایی از مجاورت ریشه به سرعت صورت 

  
به دلیل ارزانی نسبی و سهولت دسترسی به  .گیرد می

کودهاي شیمیایی، تحقیقات زیادي بر روي میزان تأثیر 
کمپوست و ورمی کمپوست بر روي پیاز در ایران صورت 

گزارش نمود که مصرف ) 1376(نیا  فرج. رفته استنگ
  ده ــصول غـتار محـن در هکـت 15قدار ـه مـت بـمپوسـک



 ...........قرمز   بر کمیت و کیفیت پیاز) کود دامی، کمپوست و ورمی کمپوست(بررسی تأثیر منابع مختلف کود آلی /  34

همچنین غلظت . داد داري افزایش  زمینی را بطور معنی سیب
زمینی با مصرف  روي در اندامهاي هوایی و غده سیب

داري افزایش و نسبت فسفر بر روي  کمپوست بطور معنی
تن  30منطقۀ فریدن اصفهان با مصرف  در. کاهش یافت

کود دامی در هکتار عالوه بر افزایش مواد آلی خاك و 
زمینی  بهبود خواص فیزیکوشیمیائی خاك، عملکرد سیب

  Dickerson ). 1367یزدانی، (درصد بیشتر گردید  30نیز
اي که از نظر میزان عناصر غذایی  طی مقایسه) 1999(

اد به این نتیجه رسید کمپوست و ورمی کمپوست انجام د
که غلظت عناصر غذائی در ورمی کمپوست بطور 

داري بیشتر از کمپوست بوده و بنابراین میزان کاربرد  معنی
. این مادة آلی بایستی حدوداً نصف کود کمپوست باشد

Mclaurin  وWade )2000 ( گزارش نمودند که مصرف
کود کمپوست در خاکهاي شنی به بهبود حفظ رطوبت و 

. کند ها کمک می خاکهاي سنگین به تشکیل خاکدانه در
Hampton - Ozores   وObreza )1998 ( گزارش نمودند

تن در هکتار ورمی کمپوست، عملکرد  10با مصرف 
طبق . درصد افزایش یافت 25محصول پیاز در فلوریدا 

یافتۀ این محققان خاصیت انباري پیاز بیشترین تأثیر 
گونۀ . رد ورمی کمپوست نشان داددار را در قبال کارب معنی

  مناسب کرم خاکی جهت تولید ورمی کمپوست ایزنیافتیدا
)Eisenia foetida (بود .Feibert  و همکاران)به این ) 1995

تن در هکتار کمپوست  15نتیجه رسیدند که با مصرف 
این . درصد افزایش نشان داد 15عملکرد محصول پیاز 

بهبود سطح تغذیه، باال محققان دلیل افزایش عملکرد را 
رفتن نفوذپذیري وتهویه و فعالیتهاي میکروبی در ناحیه 

در ) 1999(و همکاران  Atiyeh. ریشه عنوان نمودند
تن در  5مطالعات خود به این نتیجه رسیدند که با مصرف 

هکتار ورمی کمپوست یکماه قبل از کشت، عملکرد 
 کاربرد ورمی. درصد افزایش یافت 25فرنگی  گوجه

دار در  کمپوست در مقایسه با کمپوست باعث افزایش معنی
در  Cماده خشک، درصد مواد جامد محلول کل و ویتامین 

در ) 2001(و همکاران  Narender. فرنگی گردید گوجه
و  8، 4صفر، (اي سطوح مختلف ورمی کمپوست  مطالعه

بین سطوح . را مورد بررسی قرار دادند) تن در هکتار 12
داري از نظر تأثیر  تن در هکتار اختالف معنی 8و  4کودي 

این محققان بهترین . بر عملکرد محصول مشاهده نشد 
تن در  4زمینی  سطح کودي ورمی کمپوست را براي سیب

تن در هکتار کمپوست  12کاربرد . هکتار توصیه نمودند
 6-17کیلوگرم فسفر،  3-25 کیلوگرم ازت، 11-22حدوداً 

فصل رشد در یک هکتار براي  کیلوگرم پتاسیم در طول
و  Buchanan. (محصول پیاز قابل جذب خواهد نمود

Gliessman ،1992.(Barkley )2004 ( در آزمایشی با

مقایسه سطوح مختلف کمپوست بر روي هویج به این 
تن در  40نتیجه رسید که بیشترین عملکرد از مصرف 

تن  5/12با مصرف بیش از . هکتار کمپوست به دست آمد
هکتار کمپوست میزان قند یا درصد مواد جامد محلول  در

در ) 2002(و همکاران  Zdenka Pemuzic. کرد کاهش پیدا 
آزمایشات خود بر روي محصول کاهو به این نتیجه 

تن در هکتار ورمی کمپوست باعث  5رسیدند که مصرف 
تولید عملکرد مطلوب با حداقل میزان نیترات و حد 

 Avnimelech.کاهو گردیده استمناسب عناصر غذایی در 
معتقد بودند که استفاده از کمپوست در ) Kochva )1992و 

اراضی زراعی باعث بهبود خواص فیزیکی از قبیل بهبود 
نفوذپذیري، تهویه خاك و کاهش اثرات منفی ناشی از 

. شود قلیائیت و افزایش رشد عملکرد محصول گیاهان می
Buchanan  وGliessman )1992 (ین نتیجه رسیدند که به ا

به دلیل باال بودن درصد ازت در ساختار کود کمپوست و 
زمینی و پیاز  اي نظیر سیب ورمی کمپوست، محصوالت غده

که در طول فصل رشد به ازت بیشتري نیاز دارند، در 
صورت استفاده از این کودها کارایی استفاده از ازت 

افزایش افزایش یافته و عملکرد محصول به طور محسوسی 
در آزمایشی به ) 2002(و همکاران  Daniel. کند پیدا می

تن در هکتار کمپوست  10این نتیجه رسیدند که کاربرد 
درصد  16باعث افزایش عملکرد محصول پیاز به میزان 

گردید، که این افزایش ممکن است به دلیل  نسبت به شاهد 
  .بهبود نفوذپذیري و تهویه باشد

Ferguson )2001 (ش نمود که با مصرف گزار
تن در هکتار کمپوست حاصل از زبالۀ شهري در  20

همچنین . درصد افزایش یافت 15ها، عملکرد  سبزي
خاصیت انباري محصوالتی که با کمپوست مورد تغذیه 

هایی که در آنها کودهاي  قرار گرفته بودند نسبت به سبزي
 .شیمیائی استفاده شده بود، تفاوت محسوسی داشت

Barnum   وShock )1994 ( به این نتیجه رسیدند که با
تن در هکتارکمپوست در یک خاك لوم شنی  25مصرف 

. داري نشان داد زنی بذور پیاز افزایش معنی میزان جوانه
Harris  5گزارش نمودند که مصرف ) 1990(و همکاران 

تن در هکتار ورمی کمپوست عملکرد سبزیجات را بطور 
   Ceccantiو  Masciandaro. ستداري افزایش داده ا معنی

به این نتیجه رسیدند که استفاده از ورمی کمپوست ) 1997(
باعث بهبود خصوصیات فیزیکی نظیر نفوذپذیري، افزایش 
ظرفیت نگهداري آب شده و همچنین میزان عناصر غذائی 
موجود در آن بیشتر از کود دامی بوده و در صورت استفاده 

یاز به چند نوبت سرك کود از کود ورمی کمپوست تنها ن
در این . توده ماده آلی خواهد بود C/Nازته بر اساس 

تحقیق کوشش شده اثرات مقادیر و منابع مختلف ماده آلی 
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بر عملکرد و ) کمپوست، ورمی کمپوست و کود دامی(
  .برخی خواص کیفی پیاز مورد ارزیابی قرار گیرد

  مواد و روشها
تلف کود آلی به منظور بررسی تأثیر منابع مخ  

کوددامی، کمپوست حاصل از زبالۀ شهري و ورمی (
بر کمیت و کیفیت پیازقرمز آذرشهر، آزمایشی ) کمپوست

) 82-83( سال بصورت بلوکهاي کامل تصادفی در مدت دو
کود دامی از . در دو منطقه خسروشهر و بناب اجراء گردید

، کود )تن در هکتار 20و  15، 10(منبع گاوي در سه سطح 
 15و  10، 5(مپوست حاصل از زبالۀ شهري در سه سطح ک

 6و  4، 2(و ورمی کمپوست در سه سطح ) تن در هکتار
مصرف کودهاي ازت، فسفر (و تیمار شاهد ) تن در هکتار

 10جمعاً در ) و پتاسیم براساس آزمون خاك و کاربرد ماسه
قبـل از اجراي طرح از . تیمار و در سه تکرار پیاده شد

  مورد آزمایش تجزیۀ خاك مرکب از عمق خاك منطقه
اندازة کلیۀ کرتها ). 1جدول (متري بعمل آمد  سانتی 30-0
مترمربع و رقم پیاز مورد استفاده قرمز آذرشهر  3×4= 12
ردیف  8کشت پیاز به صورت نواري و در هر کرت . بود

سانتیمتر و فاصلۀ  30متر با فواصل کاشت  4کاشت بطول 
تاریخ . سانتیمتر انتخاب گردید 10 ها در حدود بین بوته

 12میزان بذر مصرفی . بود 10/1/82کاشت در مورخه 
استفاده از ماسه فقط در تیمارهاي . کیلوگرم در هکتار بود

شاهد صورت گرفته و در بقیۀ تیمارها از کود آلی استفاده 
کودهاي آلی یکماه قبل از کشت هنگام آماده کردن . شد

در طول فصل زراعی جمعاً . دیدکرتها با خاك مخلوط گر
مترمکعب در هکتار آب آبیاري در منطقه خسروشهر  8960

نوبت  20متر مکعب در هکتار در منطقه بناب در  9210و 
. مترمکعب در هکتار آبیاري گردید 350و هر نوبت حدود 

در طول فصل رشد و تشکیل غده از کلیۀ تیمارها نمونه 
اصر غذائی در آنها برگ برداشته شده و غلظت کلیۀ عن

در هنگام برداشت محصول میزان . گیري گردید اندازه
از هر تیمار . گیري گردید عملکرد در هر یک از کرتها اندازه

کیلوگرمی غدة پیاز براي  3-4آزمایش یک نمونه 
روش وانادات (، فسفر )کجلدال(گیري ازت کل  اندازه

 کلر  ،)فلیم فتومتري(، پتاسیم و سدیم )مولیبدات
روش (بر ‘و آهن، منگنز، روي و مس، ) کلرومتري(

به آزمایشگاه منتقل ) روش جذب اتمی(و منیزیم ) آزومتین
گیري ازت کل، فسفر و پتاسیم در  ضمناً براي اندازه. شد

روش هضم مرطوب و کلیه عناصر میکرو از روش هضم 
براي بررسی خاصیت انبارداري . خشک استفاده شد

ي تحقیقات فنی و  ستاندارد موسسهبراساس ا(محصول پیاز 
عدد غده از هر کرت در  100) 1371پروانه ،  –مهندسی 

یک کیسه توري قرار داده شد و در شرایط انبار یعنی دماي 

در نهایت . ماه نگهداري شد 6درجۀ سانتیگراد بمدت  4
همچنین در . هاي از بین رفته بدست آمد درصد غده

ل گردید ویژگیهایی نظیر هایی که به آزمایشگاه منتق غده
دي کلروفنیل  2و  4روش (میزان اسید اسکوربیک، 

، درصد مواد جامد )آزو روش دي(میزان نیترات ) ایندوفنل
) روش کجلدال(، درصد پروتئین )ریفراکتومتر(محلول کل 

تندي با استفاده از متد ). 1371پروانه، (گیري گردید  اندازه
Schwimmer  وWeston )1961 (ن گردید و در این تعیی

دي نیتروفنیل هیدرازین و  -2-4روش با استفاده از محلول 
نانومتر میزان  420با کمک اسپکتروفتومتر در طیف جذبی 

  .غلظت اسید پیروویک در عصاره پیاز به دست آمد
 نتایج و بحث 

جدول (با توجه به نتایج جدول تجزیۀ واریانس   
د آلی و اثر متقابل اثرات ساده سال و مکان و تیمار کو) 3

مکان در سطح احتمال یک درصد بر عملکرد × سال 
 1/71به میزان (بیشترین عملکرد . دار گردید محصول معنی
تن در هکتار  6مربوط به تیمار مصرف ) تن در هکتار

با توجه به حاصلخیزي ). 1شکل(ورمی کمپوست بود 
هاي مورد آزمایش و غلظت باالي عناصر  پایین خاك محل

ایی در ورمی کمپوست در مقایسه با دو نوع کود آلی غذ
بیشترین عملکرد . باشد دیگر این نتیجه دور از انتظار نمی

در سال اول و دوم آزمایش در منطقه خسروشهر در مقایسه 
که احتماالً به دلیل افزایش ).2شکل (با بناب بدست آمد 

نسبی بارندگی در منطقه خسروشهر نسبت به منطقه بناب 
اثرات ساده سال و مکان . باشد سالهاي مورد آزمایش میدر 

مکان در سطح احتمال × و تیمار کودي و اثر متقابل سال 
دار گردید  یک درصد بر غلظت نیترات غده پیاز معنی

نیز نشان دادند ) 2001(و همکاران  Narender ).3جدول (
که کاربرد کود ورمی کمپوست در مقایسه با کود دامی 

این . زمینی داشته است أثیر را بر عملکرد سیببیشترین ت
محققان عنوان نمودند که ترکیبات کالتی ورمی کمپوست 
براي جذب عناصر غذایی نسبت به کوددامی داراي حالت 
پایداري بیشتري است و از طرف دیگرمیزان غلظت عناصر 
غذایی در واحد وزن ورمی کمپوست بیشتر از کود دامی 

نتایج افزایش عملکرد ناشی از ) Munroe )2004 .بود
مصرف ورمی کمپوست را در مقایسه با سایر کودهاي آلی 

هاي رشد در ساختار کود  کننده مربوط به مقادیر باالي تنظیم
ورمی کمپوست که نسبتاً ناپایدار بوده و روي سطح 

ها جذب شده، نقش مهمی را در اتصال ذرات  هومات
فراهمی عناصر غذایی هومات دارد که این ذرات با افزایش 

باعث رشد و نمو گیاه و به دنبال آن افزایش عملکرد 
  .محصول است
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حداکثر غلظت نیترات در تیمار شاهد و حداقل 
). 3شکل ( آن در اثر کاربرد کود ورمی کمپوست حاصل شد

رسد جذب و رهاسازي ازت از کمبود ورمی  به نظر می
ده کمپوست متناسب با مراحل رشد گیاه و توسعه غ

تر بوده و بیشــتر ازت جذب شده صــرف  هماهنگ
  ساخت اسیدهاي آمینه و ترکیبات پروتئین شده است

) Zdenk pemuzic 2002 .( همچنین باالترین میـزان
نیترات در سـال اول آزمایــش در منطـــقه خسروشهر بـه 

گزارش ) 1993(و همکاران  Shete ).4شکـل(  دست آمــد
اسازي ازت توسط ترکیبات نمودند که جذب و ره

هوموسی ورمی کمپوست کندتر از سایر کودهاي آلی 
گیرد که این امر شاید دلیل کاهش غلظت  صورت می

نیترات در صورت مصرف این کود آلی باشد که ازت 
بصورت تدریجی در مراحل مختلف رشدي پیاز در اختیار 

 .شود آن قرار داده می
شود  مشاهده می 4همانطوري که از جدول 

میانگین غلظت عناصر غذایی در برگ پیاز در تیمارهاي 
غلظت . دار بود مختلف در سطح احتمال یک درصد معنی

عناصر غذایی در مقادیر مختلف ورمی کمپوست بیشتر از 
و غلظت  2بود که با توجه به جدول  سایر تیمارهاي کودي 

  .رسد باالي عناصر، قابل انتظار به نظر می
خاصیت انباري کمترین درصد در زمینه بررسی 

در صورت کاربرد مقادیر ) درصد 12(هاي از بین رفته  غده
که این امر احتماالً ).5شکل (مختلف کود دامی بدست آمد 

هاي  به دلیل افزایش ماده خشک و تأمین درصد آب در غده
گزارش نمودند ) 2000(و همکاران  Atiyeh. پیاز باشد

هاي ت آنها از کودمحصوالت سبزي و صیفی که در کش
آلی کمپوست و ورمی کمپوست استفاده شده بود، داراي 
خاصیت انبارداري و درصد مواد جامد محلول بیشتري 
نسبت به محصوالت کشت شده در شرایط کاربرد کودهاي 

همچنین بیشترین میزان اسید اسکوربیک . بود شیمیایی 
گرم در یکصد  میلی 4/13(گیري شده در غده پیاز  اندازه

با مصرف مقادیر مختلف کود ورمی ) هگرم وزن تاز
 2با توجه به جدول ).6شکل (کمپوست حاصل شد 

شود که غلظت عناصر غذایی روي و منگنز که  مشاهده می
نقش مهمی در فعال کردن آنزیم اسید اسکوربیک اکسیداز 
دارند در کود ورمی کمپوست بیشتر از سایر کودهاي آلی 

  و همکاران  Zaharah هاي باشد که این نتیجه با یافته می
باالترین درصد مواد جامد . نماید مطابقت می) 1994(

تن در  6و  4با کاربرد مقادیر ) درصد 2/13(محلول کل 
همچنین ). 7شکل (هکتار ورمی کمپوست به دست آمد 

این مقدار در سالهاي اول و دوم آزمایش در منطقه 
 ).8 شکل(گیري شد  خسروشهر بیشتر از منطقه بناب اندازه

Darbyshire  وSteer )1990 ( گزارش نمودند که با مصرف
کودهاي آلی، درصد ماده خشک و سنتز هیدراتهاي کربن 
افزایش یافته و درصد مواد جامد محلول کل نیز افزایش 

داري را در  جدول تجزیه واریانس تأثیرات معنی.یابد می
سطح احتمال یک درصد در اثر مصرف تیمارهاي کودي در 

هاي مختلف از نظر تأثیر بر درصد پروتئین  و مکان سال 
در اثر ) درصد 49/1(بیشترین درصد پروتئین . بدست داد

شکل (تن در هکتار ورمی کمپوست حاصل شد  6مصرف 
تن در هکتار ورمی کمپوست  6و  4البته بین سطوح ). 9

همچنین بیشترین . داري مشاهده نشد اختالف آماري معنی
سال اول آزمایش در منطقه خسروشهر درصد پروتئین در 

باال بودن درصد ازت در کود ورمی کمپوست . بدست آمد
در مقایسه با سایر کود احتماالً دلیل باال بودن پروتئین 

) 3 جدول(با توجه به نتایج جدول تجزیه واریانس . باشد می
تأثیر کاربرد کودهاي آلی در سطح احتمال یک درصد بر 

همانطوري که در شکل ده . دار شد یمیزان تندي پیاز معن
شود کمترین میزان تندي بعنوان یک فاکتور  مشاهده می

تن در هکتار کود دامی به دست  20کیفی مثبت در تیمار 
میزان ) 2(رسد با توجه به جدول  به نظر می). 10شکل(آمد 

درصد گوگرد در کود دامی کمتر از سایر کودهاي آلی بوده 
ر تأثیر زیادي بر افزایش میزان تندي که باال بودن این عنص

و  Laneهاي  این نتایج با یافته. گذارد پیاز بجاي می
Kuepper )1999 (طبق نظر . نماید مطابقت میSmith   

وجود مقادیر باالي ترکیب سیستئین سولفااکسید ) 1984(
S-alkenyl  در اثر کاربرد مواد کودي حاوي ترکیبات

. شود دي پیاز میگوگردي بیشتر باعث افزایش تن
به این ) Kalb )2001و Shanmugasundaramهمچنین

در پیاز ) گاوي(تن کود دامی  25نتیجه رسیدند که مصرف 
روز کوتاه باعث به دست آمدن مناسبترین میزان تندي 

کودهاي آلی با درصد ازت باالتر باعث . گردیده است
در پیاز گردیده و میزان تندي  1ACSOsافزایش ترکیب 

) Bussard )1993و  Randle. دهند تري نشان میبیش
همچنین این محققان افزایش گوگرد را توسط ترکیبات 

و به دنبال  ACSOsکودي بکار رفته باعث باال رفتن میزان 
نیز ) Knott )1942و  Plateniusهاي  آن این نتایج با یافته

  .نماید مطابقت می
  نتیجه گیري 

افته به نظر با توجه به نتایج تحقیق انجام ی
رسد با عنایت به مقدار بسیار ناچیز ماده آلی در خاکهاي  می

زراعی استان و نقش انکارناپذیر کودهاي آلی بایستی 
مصرف کود . کاربرد آنها از الویت بیشتري برخوردار باشد

                                                        
1 - S- alkenyl- L- eysteine- sulfoxides 
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ورمی کمپوست در محصوالت با بازده اقتصادي باال 
ن کود در مناسبتر از سایر کودهاي آلی بوده و کاربرد ای

تن در هکتار نقش مؤثري در افزایش  4-6مقادیر 

. فاکتورهاي کمی و کیفی در محصول پیاز گردیده است
البته تندي به عنوان یک معیار کیفی مهم در پیاز با افزایش 

  .شود کاربرد ورمی کمپوست زیادتر می
 

 
 

  نتایج تجزیه خاك مناطق مورد آزمایش - 1جدول 

  منطقه
عمق 
  خاك

 رسانتیمت
pH EC 

(dS.m-1) 

درصد مواد 
خنثی 
 شونده

درصد 
 کربن آلی

  گرم در کیلوگرم میلی

 مس روي منگنز آهن پتاسیم فسفر

 1/1 6/0 5/4 2/2 187 7/3 11/0  13 8/1  9/7 0-30 خسروشهر
 89/0 52/0 8/3 5/3 169 6/4 21/0 18 6/2  2/8 0-30 بناب

  
  
 

  وست و کود گاوي مصرفینتایج تجزیۀ کمپوست و ورمی کمپ - 2جدول 
  پارامتر

 نوع ماده آلی
  ازت
(%) 

  فسفر
(%) 

  پتاسیم
(%) 

 گوگرد
(%)  

  کربن آلی
(%) 

 گرم در کیلوگرم میلی
 مس روي منگنز  آهن

 33 142 186 2027 7/8 45/0 66/1 38/0 06/1 کمپوست

 41 326 335 2840 6/26 62/0  75/1 53/0 29/3 ورمی کمپوست

  29  262  286  1283  2/20  26/0  75/1  58/0  5/2  کود گاوي

  
  
  

  نتایج تجزیه واریانس مرکب حاصل از تیمارهاي مختلف دو سال آزمایش در دو منطقه بناب و خسروشهر - 3جدول 
 میانگین مربعات منابع تغییر

درجه  
 آزادي

  عملکرد
 تن در هکتار

غلظت نیترات 
گرم در  میلی(

 )کیلوگرم وزن تازه

هاي  درصد غده
 رفتهاز بین 

  Cویتامین 
گرم دریکصدگرم  میلی(

  )وزن تازه

درصد مواد 
 جامد محلول

درصد 
 پروتئین

 تندي 
پیروویک  اسید مول میکرو(

 )در میلی لیتر
97/353 1 سال  ** 53/21120  ** 408/205  ** 76/19  ** 38/55  ** 049/0  ** 37/4  ns 
602/305 1 مکان  ** 033/21280  ** 075/72  ** 317/35  ** 78/2  ** 008/0  ** 21/3  ns 

607/483 1 مکان× سال   ** 3/25056  ** 075/126  ** 001/0  n.s 516/4  ** 125/0  ** 18/2  ns 

98/103 8 تکرار  ** 617/7624  ** 217/154  ** 417/6  ** 4 ** 016/0  ** 10 * 

87/105 9 تیمار  ** 49/3768  ** 816/560  ** 033/11  ** 28/7  ** 035/0  ** 87/24  ** 

642/0 9 تیمار× سال   n.s 71/25  n.s 779/18  n.s 123/0  n.s 015/0  n.s 001/0  n.s 29/3  ns 

932/1 9 تیمار ×مکان   n.s 014/26  n.s 038/5  n.s 121/0  n.s 038/0  n.s 0001/0  n.s 68/4  ns 

× مکان × سال 
 تیمار

9 717/0  n.s 78/25  n.s 038/17  n.s 207/0  n.s 085/0  n.s 001/0  n.s 36/5  ns 

 206/3 001/0 059/0 184/0 726/9 71/47 611/0 72 شتباه آزمایشیا
%C.V  21/1 37/5 93/13 53/3 96/1 16/2 37/7  

=n.s دار در سطح احتمال یک درصد معنی=  **دار در سطح احتمال پنج درصد    معنی=  *دار    غیر معنی  
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  کشت در منطقه خسروشهر هاي انتهایی پیاز پنج ماه بعد از نتایج تجزیه برگ - 4جدول 
  فاكتور

  
 تیمار

 گرم در كیلوگرم میلي درصد

 بر‘ مس منگنز روي آهن منیزیم پتاسیم فسفر ازت 
٥/٣ شاهد  C ١٨/٠  D ٢/٢  D ٢٢/٠  D ٤٠ E ١٩ G ٣٠ F ١٦ E ٢١ E 

٧/٣ تن كود دامي ٥  C ٢١/٠  CD ٥/٢  CD ٢٤/٠  CD ٤٨ D ٢٢ F ٣٤ E ١٧ DE ٥/٢٢  E 
٨/٣ تن كود دامي ١٠  C ٢٢/٠  C ٧/٢  C ٢٥/٠  C ٤٩ CD ٢٤ E ٤٦ DE ١٩ D ٢٧ CD 
٤/٤ تن كود دامي ٢٠  B ٢٥/٠  BC ٩/٢  BC ٢٦/٠  C ٥٢ C ٣٠ DE ٥٦ C ٢١ C ٢٩ BC 
٢٤/٠ BC ٤ تن كمپوست ٥  BC ٧/٢  C ٢٥/٠  C ٥٠ CD ٣٢ D ٥٠ D ٢٠ CD ٢٨ C 
١/٤ تن كمپوست ١٠  B ٢٣/٠  C ٨/٢  BC ٢٤/٠  CD ٥٢ C ٣٧ C  ٥٦ C ٢١ C ٢٩ BC 
٣/٤ تن كمپوست ١٥  B ٢٢/٠  C ٩/٢  BC ٢٣/٠  D ٥٤ BC ٣٢ CD ٥٧ C ٢٢ C ٣٠ BC 

٩/٤ تن ورمي كمپوست ٢  AB ٣/٠  B ٢/٣  B ٣١/٠  BC ٦٢ B ٣٥ C ٧٢ B ٢٥ BC ٣٥ B 
١/٥ تن ورمي كمپوست ٤  A ٣٣/٠  AB ٥/٣  AB ٣٥/٠  B ٧٦ AB ٤٦ B ٨٩ AB ٣٩ B ٤٠ AB 
٦/٥ تن ورمي كمپوست ٦  A ٣٥/٠  A ٤ A ٤٢/٠  A ٨٢ A ٦٩ A ٩٦ A ٤٧ A ٤٩ A 

  
 
 
  

 
  تأثیر مقادیر و منابع کود آلی بر عملکرد پیاز  - 1شکل 

 )Verm =، ورمی کمپوست  Com= ، کمپوست  Mau =کود دامی (
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  سال و مکان بر عملکرد پیازتأثیر  - 2شکل 

 
  

 
  ز تأثیر مقادیر و منابع کود آلی بر میزان نیترات سوخ پیا – 3شکل 

 )Verm = ، ورمی کمپوست  Com=، کمپوست  Mau = کود دامی(
  

  
 

   پیاز 1سال و مکان بر نیترات سوختأثیر  - 4شکل 

                                                        
 .شود به غده پیاز سوخ گفته می -1
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 تأثیر مقادیر و منابع کود آلی بر خاصیت انباري پیاز قرمز آذرشهر  - 5شکل 
  )Verm = ، ورمی کمپوست Com=، کمپوست  Mau = کود دامی(

 
 مقادیر کود آلی بر میزان اسید اسکوربیک عصاره پیازتأثیر  منابع و  - 6شکل 
  )Verm =، ورمی کمپوست  Com=، کمپوست  Mau = کود دامی(

  
 

 تأثیر مقادیر و منابع کود آلی بر درصد مواد جامد محلول کل - 7شکل 
 )Verm =، ورمی کمپوست  Com=، کمپوست  Mau =کود دامی (
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 مواد جامد محلول پیازسال و مکان بر درصد تأثیر  - 8شکل 

  

 
 تأثیر مقادیر و منابع کود آلی بر میزان پروتئین - 9شکل 

  )Verm = ، ورمی کمپوست Com=، کمپوست  Mau =کود دامی (

 
  تأثیر مقادیر و منابع کود آلی بر میزان تندي پیاز - 10شکل 

CD 
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