
 

 

  
 وپپینهاي میوه  بر فیزیولوژي گیاهی و ویژگیود مواد آلی ک تأثیر اسیدهیومیک و چاي
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  چکیده
کـاربرد کـود ارگانیـک    ، اثـرات  ) .Solanum muricatum Ait(پپینو  در تولید میوهارگانیک  استفاده از کودهاي با منشاء بررسی امکان منظور هب

Humistar )1:10و  1:5طور جداگانه با نسبت تهیه  بهودهاي آلی گوسفندي و گاوي ک و چايلیتر در هکتار  50میزان  به )اسیدهیومیکدرصد  6/8حاوي 
مورد کامل تصادفی  هاي در قالب طرح بلوك و صورت آزمون فاکتوریلبآزمایشی طی دو سال  ،میوههاي  برخی ویژگیو گیاه زایشی فیزیولوژي مرحله بر 

کـود مـواد آلـی و اسـیدهیومیک بـر صـفات        فت مواد جامد محلول میوه، اثر متقابل چايصاثر سال زراعی و جز  داد که به نتایج نشان. ارزیابی قرار گرفت
باالترین میزان مواد جامد محلول تولید باعث تنهایی  به 1:10کود گوسفندي  چايکاربرد . دار است پپینو معنیمیوه کیفی هاي کمی و  ویژگیو گیاه زایشی 
در ترکیب با اسیدهیومیک، کمترین تعداد روز الزم از همین تیمار . گردیدتیمارهاي شاهد و چاي کود گاوي بیشتر نسبت به  درصد 45میزان  بهها  در میوه

تنهایی باعث بیشترین درصد  اسیدهیومیک به. دنبال داشت را به) برابر نسبت به شاهد 10(انتقال نشاء تا اولین گلدهی و بیشترین درصد ماده خشک میوه 
 1/56کـل شـامل   بـاالترین میـزان ترکیبـات فنولیـک     ، )روز تا رسیدگی میـوه  53( ، زودرسی میوه)دو برابر تیمار شاهد( درصد 60میزان  به تشکیل میوه

آب  گـرم در صـد گـرم    میلـی  26/15( و افزایش اسیداسکوربیک) افزایش نسبت به شاهد درصد 50بیش از ( گالیک اسید در صد گرم بافت میوه گرم میلی
متفـاوتی از اسـیدهیومیک و   هـاي   نسـبت  ،)خوري تازهفرآوري یا (ها  براي مقاصد مختلف مصرف میوهتوان  به نتایج بدست آمده می با توجه. گردید )میوه
   .گاوي و گوسفندي را بکار برد تا کیفیت مورد نظر در محصول ایجاد گردد کود چاي

  
  امین ثآلی، ویتکمپوست، کودهاي  چايترکیبات فنولیک، پپینو، : کلیدي هاي واژه

  
  1مقدمه

ــی    ــام علم ــا ن ــو ب ــانواده   Solanum muricatumپپین ــه خ ب
Solanaceae اي و اساسـاً چنـد سـاله     گیاهی علفی، بوتـه . تعلق دارد

. شـود  فرنگی کشت مـی  عنوان یک گیاه یکساله مثل گوجه است اما به
اي اخیراً به ایـران وارد شـده اسـت     عنوان یک سبزي میوه این گیاه به

میوه رسیده آن نسـبتاً شـیرین و آبـدار بـا طعـم مالیـم بـوده و        . )27(
 20درصد مواد جامد محلـول و  12تا  8درصد آب،  90محتوي بیش از 

  . )31(رم در صد گرم میوه ویتامین ث است گ میلی 60تا 
ي مـواد  ارگانیک در مقایسه با تولیـدات تجـاري حـاو   محصوالت 

تغذیـه ارگانیـک خـاك یـک     . )22(شیمیایی مضـر کمتـري هسـتند    
استراتژي جهانی براي حفظ باروري طبیعـی خـاك از طریـق تقویـت     

در این راستا گزارش شده اسـت  . )10(هاي خاك است  میکروارگانسیم

                                                             
 دانشـکده  باغبـانی،  علـوم  کارشناسـی ارشـد   پیشـین  دانشجوي و دانشیار -2و   1

  شیراز کشاورزي، دانشگاه
  )Email: javanm@shirazu.ac.ir                      :سنده مسئولنوی -(*

هـاي تولیـد شـده از منـابع متفـاوت ارگانیـک،        کـاربرد کمپوسـت  که 
. )5(کنـد   ساختمان فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاك را تقویت می

ي مواد آلـی و فعالیـت بیولـوژیکی    ااین اعمال از طریق افزایش محتو
، افزایش تخلخل خاك، مقدار کربن آلـی و نیتـروژن کـل در    )1(خاك 

هـا از طریـق بانـد کـردن      ت ذرات خاکدانـه ، تثبی)9(الیه روئین خاك 
ذرات معدنی ماننـد کلسـیم، منیـزیم و پتاسـیم بـه فـرم کلوییـدي از        

انـد کـه    مطالعـات نشـان داده  . پذیرد صورت می )38(هوموس یا رس 
زنی، رشد و عملکرد گیاهـان در پاسـخ بـه     احتماالً دلیل افزایش جوانه

ها،  هاي گیاهی مانند اکسین هورمونها ناشی از وجود  کاربرد کمپوست
هـا عـالوه بـر     کمپوست. )40(هاست  ها در آن ها و سیتوکنین جیبرلین

هاي گیـاهی   نقش محرك در باروري خاك، کنترل بیولوژیکی بیماري
  . )16(کنند  هاي خاکزاد را نیز فراهم می ناشی از پاتوژن

توان به چاي کمپوست  هاي مختلف کمپوست می از میان فرآورده
اشاره نمود که در اصل عصاره آبـی تخمیـر شـده کمپوسـت ناشـی از      

 .)14(هـا، و نماتـدها اسـت     ها، پروتوزئر هاي مفید، قارچ فعالیت باکتري
چاي کمپوست و یا چاي مـواد آلـی باعـث افـزایش قـدرت و تحمـل       
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این امر از طرفی بـه خـاطر   . شود گیاهان به شرایط نامساعد بیرونی می
وجود عناصر غذایی کم مصرف و پـر مصـرفی اسـت کـه در سـاخت      

هاي گیاهی نقش دارند، و از سوي دیگر  ها و آنزیم ها، ویتامین هورمون
باشـد کـه باعـث     گـانیکی موجـود در آن مـی   کننده ار به عوامل کالت

  .)21(شود  مصرف می دسترسی بهتر به عناصر غذایی کم
ترین اجزاي تشکیل دهنده مـواد آلـی    ترکیبات هیومیکی از بزرگ

و حاصل از پوسیدن بقایاي گیاهی و جـانوري توسـط    )36(خاك بوده 
و نمـو  این ترکیبات بر رشـد  . )13(باشند  هاي خاك می میکروارگانیسم

از طریق افزایش کارایی کودها یـا کـاهش   (گیاهی به صورت مستقیم 
از طریق بهبود شرایط کلی زیست توده (و غیرمستقیم ) فشردگی خاك

هیومیک اسید براي تقویـت جـذب مـواد    . )26(تأثیرگذار هستند ) گیاه
این ماده نسبت . اي است غذایی از خاك و رشد گیاه، ماده شناخته شده

هاي جانبی نازك در  ریشه به شاخساره را از طریق افزایش تولید ریشه
تـوان بـه    از دیگر اثرات اسیدهیومیک مـی . )37(دهد  گیاه افزایش می

م در و کاهش تثبیت پتاسی )20(افزایش قابلیت انحالل فسفر در خاك 
  . اشاره نمود )33(خاك و در نتیجه، افزایش جذب آن توسط گیاه 

پپینـو انجـام   ) شیمیایی( علیرغم مطالعات زیادي که بر تغذیه رایج
 این گیاه با کودهـاي ارگانیـک  ، مطالعات بر تغذیه )39 و 8(شده است 

و امکان کاربرد هدف از انجام این پژوهش بررسی اثرات . است کمیاب
و گیـاه  زایشـی  فیزیولوژي فاز کود آلی بر  دو نوع چايو اسیدهیومیک 

  . ارگانیک بودراستاي نیل به تولید محصول صفات کیفی میوه پپینو در 
 

  ها مواد و روش
در منطقه باجگاه،  1391و  1390هاي زراعی  این پژوهش در سال

تگاه پژوهشی بخش علوم باغبانی دانشـکده کشـاورزي، دانشـگاه    ایس
هـاي   خشبی بوته نیمه يها در این پژوهش از قلمه. شیراز انجام گردید

 .Solanum muricatum cv(مـادري گیـاه پپینـو رقـم کانسـئوال      
Kanseola (5برگ در انتهـا و   2-3متر به همراه  سانتی 20طول   به-

گیاهان مادري مورد استفاده از گروه باغبانی . جوانه سالم استفاده شد 3
گیاهان مادري در ابتداي بهمن . دانشگاه فردوسی مشهد تهیه شده بود

هـا   قلمهاي مناسب  گیري در شرایط گلخانه ماه دریافت و تا زمان قلمه
) درصـد  60-70درجه سلسیوس و رطوبـت نسـبی    25دماي متوسط (

 14انجـام و بـه مـدت     ماه سفندا اواخردر گیري  قلمه. داشته شدند نگه
 2:1:1در بستر حاوي خاك باغچه، خاك برگ و پرلیت بـه نسـبت   روز 

ه و تا مناسـب شـدن شـرایط    دار شد ریشهمذکور اي  در شرایط گلخانه
  . در همین شرایط نگه داشته شدند) اواخر فروردین(محیطی مزرعه 
ه خاك مزرع، هرز يها پس از حذف علفسازي مزرعه  براي آماده

 20 يهـا  بـا فواصـل سـوراخ    ينـوار  یـاري آب یسـتم شـد و س  یحتسط
نصب  متر یسانت 80با عرض  یرهت یکیمتر و پوشش مالچ پالست یسانت

مشخصات فیزیکی و شیمیایی خاك مزرعـه را نشـان    1جدول  .گردید
  .می دهد

 75ها با فواصـل   نشاسپس و  یاري، مزرعه آبنشاها از انتقال یشپ
هـاي   قلمه .منتقل شدند ینبه زم یفهکشت دو رددر  متر یسانت 100 ×

دار شده پس از برطرف شدن خطر سرمازدگی در اواخر فـروردین   ریشه
بدون افـزودن  پس از انتقال تا دو هفته  یاهانگ. به مزرعه منتقل شدند

براي تقویت رشـد  شدند و پس از آن  یاريآب ییگونه محلول غذا یچه
گرانوله، ( یکود مرغ يچااستارتر از به عنوان کود پایه  رویشی گیاهان 
 ینظهور اولزمان تا  1:10با نسبت  )Acivit®با مارك کند رها شونده 

حذف . قرار گرفتاز هر تیمار  یاههر گ یاردر اخت یگل به صورت هفتگ
دو هفتـه   .انجـام شـد   یبه صورت دسـت  اشتهرز در دوره د يها علف

صورت هفتگی و بـا   به لیي اصها به زمین، تیمارها پس از انتقال قلمه
که چاي کود مایع دو روز قبل از آبیاري به  بطوري( روش خاك مصرف

اعمـال تیمارهـا بـه    . هفتـه اعمـال شـدند    10به مدت ، )گیاه داده شد
کامل تصـادفی   هاي در قالب طرح بلوك 2×5صورت آزمون فاکتوریل 

سـطح   5عامـل اول در  . گیاه در هر تکرار انجام شد 10با سه تکرار و 
کـود گـاوي    کود گوسـفندي و چـاي   کود، چاي شامل شاهد بدون چاي

سـطح   2و عامـل دوم در  ) وزنـی : وزنی( 1:10و  1:5هرکدام با نسبت 
با نام تجـاري  (شامل عدم کاربرد اسیدهیومیک و کاربرد اسیدهیومیک 

Humistar SI   محصـول شـرکتTrade Crop International  از
لیتـر در   50بـه میـزان   ) اسـیدهیومیک درصد  6/8کشور اسپانیا حاوي 

هـا تـا انتهـاي فصـل رویـش در منطقـه        برداشـت میـوه  . هکتار بـود 
) هـا شـود   فرارسیدن اولین سرماي پاییزه که منجر به سرمازدگی میوه(

  .  ادامه یافت

  
  خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك مزرعه - 1جدول 

Table 1- Physiochemical properties of field soil 

  نیتروژن کل
Total N 

(%) 

  فسفر 
  قابل استفاده
Available 

P 
(mg/kg)  

  پتاسیم 
  قابل استفاده
Available 

K  
(mg/kg) 

 آهن
Fe 

  مس
Cu 

 روي
Zn  

  منگنز
Mn ماده آلی 

Organic matter 
(%) 

  بافت خاك
Soil 

texture 

هدایت 
 الکتریکی

EC  
(ds/m) 

pH 
(mg/kg) 

0.053 13.5 540 4.88 1.192 0.234  0.394 1.21 Silt-loam 1.5 7.73 
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 1:10و  1:5بـا نسـبت   براي تهیه چاي کود گـاوي و گوسـفندي   

آب وزن ( قسـمت  5بـه  ) کود وزن( قسمت 1وزنی به وزنی، به ترتیب 
 )وزن آب شــهري( قســمت 10بــه ) وزن کــود(قســمت  1و  )شــهري

 هاي پالستیکی جهت رفـع کلـر   ابتدا آب شهري در سطل. استفاده شد
ي پمـپ   سـاعت بوسـیله   24موجود در آن در دمـاي اتـاق بـه مـدت     

آکواریومی هوادهی شد و سپس کودهـا بـه نسـبت مـذکور بـه طـور       
سـاعت   72هـاي حاصـله پـس از     مخلوط. جداگانه به آن اضافه شدند

چـاي تهیـه شـده    . توسط پارچه توري دو الیه صـاف شـدند   ،هوادهی
نتایج آنـالیز   2جدول . ار گرفتبالفاصله در تغذیه گیاه مورد استفاده قر

  . دهد کودها را نشان می چاي
در این پژوهش صفات زایشی گیاه پپینو شامل تعـداد روز الزم از  
انتقال نشاها تا اولین گلدهی، تعداد گل در خوشه، درصد تشکیل میـوه  

صورت  و تعداد روز الزم از انتقال نشاها تا اولین برداشت میوه رسیده به
صفات کیفی مورد ارزیابی مربوط به میـوه  . گیري شدند زهشمارشی اندا

 01/0با دقـت  ( ها توسط ترازو شامل وزن تر و درصد ماده خشک میوه
 با اسـتفاده از قندسـنج دسـتی   ) TSS(، میزان مواد جامد محلول )گرم

، میزان کل مواد فنولیک توسط معـرف  )ساخت ژاپن( ATC-1Eمدل 
طیـف  هـا بـه روش    و میـزان ویتـامین ث میـوه    )15(سیوکالتیو  فولین

-UV مدلتوسط دستگاه اسپکتروفتومتر  )17(اسپکتوفتومتري سنجی 
) Biochrom Ltd Cambridge Englandساخت شرکت ( 120-20

  .بودند
، آنـالیز و  SASاده از نـرم افـزار   آوري شده با اسـتف  هاي جمع داده
درصد مقایسه  5دانکن در سطح  اي چند دامنه ها توسط آزمون میانگین

  .شدند
  

 نتایج و بحث

در این پژوهش کلیه گیاهان تیمار شده بـا چـاي کـود گـاوي بـا      
بنــابراین کلیــه . از بــین رفتنــددر هــر دو ســال آزمــایش  1:5نســبت 

براي تیمارهاي چاي کـود آلـی    ها محاسبات آماري و مقایسه میانگین
و چـاي کـود    1:10و  1:5مربوط به تیمار شاهد، چاي کود گوسـفندي  

نتایج تجزیه واریانس اثـرات چـاي کـود    . صورت پذیرفت 1:10گاوي 
آلی، اسیدهیومیک و برهمکنش آنها بر صـفات مـورد ارزیـابی از نظـر     

زیـه  نتـایج حاصـل از تج   .آورده شده اسـت  3دار بودن در جدول  معنی
دار  مرکب تیمارها در سال نشان داد که اثر سال در کلیه تیمارها معنـی 

از  یـابی، هر صفت مـورد ارز  يها داده یزآنال يرو برا یناز ا. نبوده است
  .یددوسال مربوط به آن صفت استفاده گرد یانگینم

  
کودهاي آلی و اسیدهیومیک بر تعداد روز الزم از انتقال  اثر چاي

 لدهینشاء تا اولین گ
کـود   نتایج جدول تجزیه واریانس نشان داد که فقط اثر تیمار چاي

کود آلـی و اسـیدهیومیک بـر تعـداد روز الزم از      آلی و اثر متقابل چاي
تیمار چاي کـود  ). 3جدول (دار است  انتقال نشاء تا اولین گلدهی معنی

گوسفندي در کل نسبت به چاي کود گاوي و تیمار شـاهد، تعـداد روز   
در برهمکنش اثر تیمـار چـاي   . را تا گلدهی در گیاه باعث شدکمتري 

) روز 32(کود و اسیدهیومیک کمترین تعداد روز الزم تا اولین گلـدهی  
و اسـیدهیومیک و   1:10کـود گوسـفندي    در تیمـار اثـر متقابـل چـاي    

بـه تنهـایی    1:10کود گـاوي   بیشترین تعداد روز در تیمار شاهد و چاي
زارش شده است که وضـعیت غـذایی بسـتر    گ). 4جدول (مشاهده شد 

تواند بـر سـرعت رشـد و نمـو گیـاهی تأثیرگـذار باشـد بـه          کاشت می
که گیاه تحت تأثیر مـواد غـذایی کـافی رشـد رویشـی خـود را        طوري
در پـژوهش  . )4(شود  تر به پایان رسانده و وارد مرحله زایشی می سریع

حاضر تیمارهایی که به طور همزمـان چـاي کـود و اسـیدهیومیک را     
، تعداد روز )1:  5استثناي چاي کود گوسفندي  به(دریافت کرده بودند 

توانـد مربـوط بـه     دلیل این امر مـی . کمتري را تا اولین گلدهی داشتند
تر شدن قابلیت استفاده از عناصر غذایی موجود در بستر کشت و  فراهم

در ایـن  . چاي کودهاي مورد استفاده در اثر حضور اسیدهیومیک باشـد 
تنفس (هاي بیوشیمیایی  هیومیکی فرایندراستا بیان شده است که مواد 

، محتواي کلروفیل گیاهی، جذب عناصر غذایی از خـاك و  )و فتوسنتز
  . )6(دهند  فعالیت بیولوژیکی گیاه را افزایش می

  

  )1:5(خصوصیات فیزیکی و شیمیایی چاي کود گاوي و گوسفندي  - 2جدول 
Table 2- Physiochemical properties of cow and sheep manure teas (1:5) 

   کود چاي
Manure tea (1:5) 

  نیتروژن کل
Total N  

(%) 

  فسفر 
  قابل استفاده
Available P 

(%)   

  پتاسیم 
  قابل استفاده

Available K  
(%) 

 آهن
Fe 

  مس
Cu 

 روي
Zn  

  منگنز
Mn هدایت الکتریکی 

EC  
(ds/m)  

pH  
)mg/L(  

  گاوي
 Cow  0.84  3.41 2.40 3.70 0.53  0.50 0.20 1.90 8.92 

  گوسفندي 
Sheep 

1.68 1.82 3.50 3.30 0.27 0.32  0.20 2.20 8.82 
  . چاي کودها به نصف کاهش یافته بود 10به  1بت براي نس pHها بجز  هاي مقادیر ذکر شده براي کلیه آیتم گیري اندازه* 

* All values for 1:10 manure teas were decreased to half, except for pH. 
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  کودهاي آلی و اسیدهیومیک بر تعداد گل در خوشه اثر چاي
در تیمارهایی که فقط با چاي کود گوسفندي و گاوي تغذیه شـده  

هایی که همراه با اسـیدهیومیک   شه با آنبودند از نظر تعداد گل در خو
کود گوسـفندي   1:10بجز تیمار (داري مشاهده نشد  بودند تفاوت معنی

، )کنتـرل (امـا در تیمـار بـدون چـاي کـود آلـی       ). بدون اسیدهیومیک
). 4جـدول  (اسیدهیومیک باعث افزایش تعداد گـل در خوشـه گردیـد    

نانچه چـاي کودهـاي   تواند بیانگر این امر باشد که چ بررسی نتایج می
تواننـد در حـد قابـل قبـول و      آلی در غلظت مناسب استفاده شوند مـی 

داري باعث افزایش تعداد گل در خوشه شوند و نیازي به تکمیـل   معنی
تغذیه با اسیدهیومیک نیست، اما در صورت عدم استفاده از چاي کـود  

ـ  آلی، اسیدهیومیک در غلظت مناسب می ل تواند باعث افزایش تعداد گ
در تأییـد ایـن نتـایج کـاربرد اسـیدهیومیک افـزایش       . در خوشه گردد

و شـمعدانی   )28(، ژربـرا  )23(داري در تعداد گل جعفري زینتـی   معنی
در . باشد را نشان داده است که همسو با نتایج پژوهش حاضر می )25(

یومیک و هـا در مـورد اثـرات محـرك اسـیده      این خصـوص، فرضـیه  
ها بیانگر اثر مستقیم  ترین آن کودهاي آلی فراوان هستند و مقبول چاي

همراه بـا اثـرات غیرمسـتقیمی اسـت کـه بـر        ،ها بر گیاه هورمونی آن
هـا، افـزایش جـذب عناصـر      افزایش جمعیت و فعالیت میکروارگانیسم

ــاك  ــذایی خ ــزایش  )28 و 3(غ ــزیمو اف ــت آن ــاي فعالی ــل در  ه دخی
  . )34 و 2(دارند ... هاي بیولوژیکی گیاه مثل گلدهی، بلوغ و  فعالیت
  

 کودهاي آلی و اسیدهیومیک بر درصد تشکیل میوه ثر چايا
 25تـا   15دماي مساعد تشکیل میوه در گیـاه پپینـو در محـدوده    

در پژوهش حاضـر بـه دلیـل    . )30(درجه سانتیگراد گزارش شده است 
دمـاي هـوا   (شرایط دمایی خاص منطقه در زمان گلدهی گیـاه پپینـو   

تـوجهی زیـاد    ها به میزان قابل ، ریزش گل)گراد درجه سانتی 28باالي 
در مورد این گیـاه بیـان شـده    . بود و درصد تشکیل میوه را کاهش داد

گـردد   میاست که دماي باال باعث عقیم شدن دانه گرده و ریزش گل 
ه در تیمار اسیدهیومیک به تنهایی، بیشـترین  درصد تشکیل میو. )18(

بـود و پـس از آن تیمارهـاي اثـر     و حدود دو برابر تیمار شـاهد  میزان 
همراه بـا اسـیدهیومیک قـرار     1:10و  1:5کود گوسفندي  متقابل چاي

تواند  گزارش شده است که کاربرد اسیدهیومیک می). 1شکل (گرفتند 
و  )6(ناصر ماکرو و میکـرو  باعث تقویت رشد ناشی از افزایش جذب ع

ناشی از افزایش درصد تشکیل میوه گـردد  ) کدو(کرد گیاه افزایش عمل
)12(.  

  
کودهاي آلی و اسیدهیومیک بر تعداد روز الزم از انتقال  اثر چاي

  نشاء تا اولین برداشت
که  ظر از اینن دهند که تیمار چاي کود گاوي صرف نتایج نشان می

به تنهایی و یا همراه با اسیدهیومیک بکار برده شـود باعـث دیـررس    
  . گردد شدن محصول می

  
  وهاي زایشی گیاه و صفات کیفی میوه پپین کود آلی، اسیدهیومیک و اثر متقابل آنها بر ویژگی تجزیه واریانس تأثیر تیمارهاي چاي - 3جدول 

Table 3- ANOVA for evaluation the effects of manure teas, humic acid and their interaction on reproductive traits and fruit 
quality factors of pepino    

  منبع تغییرات
S.O.V   

 درجه
 آزادي

df 

  میانگین مربعات
Means of squares 

 تعداد روز
 تا گلدهی
Days to 

flowering 

 تعداد گل
 در خوشه

Flower No. 
in truss 

میوه تشکیل  
Fruit set  

 تعداد روز
 تا برداشت
Days to 
harvest 

مواد 
 جامد

 محلول
TSS 

 ترکیبات
کل فنولیک  

Total 
phenolics 

 اسید
 آسکوربیک
Ascorbic 

acid 

 ماده
میوه خشک  

Fruit dry 
matter  

 Block 2 4.87ns 0.35ns 0.001ns 6.50ns 0.14ns 14.25ns 8.60ns 0.16nsبلوك 
 کود آلی چاي

Manure tea  3 22.27* 0.04ns 0.094** 59.66ns 5.88* 120.03ns 6.03ns 1.91* 

اسیدهیومیک 
Humic acid 

1 4.1ns 1.05* 0.145** 13.5ns 5.41ns 1.12ns 167.48** 57.16** 
× کود آلی  چاي

  اسیدهیومیک
 Manure tea × 

Humic acid 

3 21.16** 0.76* 0.023** 257.83** 1.2ns 345.31** 22.40** 25.17** 

 Error 14 3.73 0.21 0.0006 46.21 1.37 49.01 2.36 0.36 خطا
 CV - 5.48 5.94 9.45 10.96 21.95 13.95 12.36 13.66 ضریب تغییرات

ns ، ** درصد 5درصد و  1دار در سطح احتمال  دار، معنی به ترتیب بدون اثر معنی* و.  
*, ** and ns represent significant at 5, 1 and non-significant, respectively. 
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  پپینو بر درصد تشکیل میوه) Cow(و گاوي ) Sh(کودهاي آلی گوسفندي  و چاي) HA(اثر اسیدهیومیک  - 1شکل 

Figure 1- Effect of humic acid (HA), sheep (Sh) and cow manure teas on pepino fruit set percent 
  

کود گوسفندي در غلظت باال بـدون اسـیدهیومیک و    اما اثر چاي
تواند باعـث زودرس شـدن    در غلظت پایین همراه با اسیدهیومیک می

بـا   ).4جـدول  (محصول در حد کاربرد اسیدهیومیک به تنهـایی شـود   
کـود   میزان نیتـروژن چـاي  ) 2جدول (کودها  توجه به نتایج آنالیز چاي
مطالعـات نشـان   . بـر اسـت  کود گاوي دو برا گوسفندي نسبت به چاي

هاي آرتیشو بـا بـاال بـردن سـطح نیتـروژن       اند که زودرسی جوانه داده
در این راستا گزارش شده است که کاربرد کودهاي . )7(شود  بیشتر می

تر شـدن محصـول گوجـه فرنگـی      آلی غنی از نیتروژن باعث زودرس
با توجـه بـه نتـایج بدسـت آمـد از ایـن       . شود می )24(و آرتیشو  )11(

توانـد   گیري نمود که اسـیدهیومیک مـی   ن چنین نتیجهتوا پژوهش می
موجـود  ) و یا سایر ترکیبات مؤثر در زودرسی میـوه (جایگزین نیتروژن 

  . در چاي کود گوسفندي گردد
  

  کودهاي آلی و اسیدهیومیک بر مواد جامد محلول  اثر چاي
کود آلی  نتایج جدول تجزیه واریانس نشان داد که فقط تیمار چاي

داري را از نظر میزان مواد جامد  درصد تفاوت معنی 5مال در سطح احت
بیشـترین میـزان مـواد    ). 3جـدول  (نمایـد   ها ایجاد می محلول در میوه

 1:10کـود گوسـفندي    ها مربوط به تیمـار چـاي   جامد محلول در میوه
تفـاوت  کـه  هـاي چـاي کـود     سایر غلظـت که نسبت به مشاهده شد 

). 2شکل (افزایش نشان داد  درصد 45حدود داري با هم نداشتند  معنی
نتایج مشابه با این پژوهش قبالً با کاربرد کـود گوسـفندي و افـزایش    

در . )19(محتواي مواد جامـد محلـول در فلفـل مشـاهده شـده اسـت       
پژوهش حاضر با توجه به باال بودن دماي هواي منطقه در زمان رشـد  
و نمو میوه تا مرحله رسیدگی آن، درصد مواد جامد محلول که عمـدتاً  

هم که قبالً گزارش شده است  یل آندل. شود پایین بود شامل قندها می
 30دارد چنانچه فرایند رسیدن میوه پپینـو در دمـاي بـاالتر از     بیان می

بـه  . )30(یابـد   سانتیگراد باشد محتواي مواد قندي آن کاهش می درجه
هـا در ایـن پـژوهش کمـی      ههمین دلیل میزان مواد جامد محلول میو

قرار گرفته  )41 و 31(درصد  8-12تر از محدوده نرمال آن یعنی  پایین
  ). 2شکل (است 
  

کودهاي آلی و اسیدهیومیک بر ترکیبات فنولیک کـل و   اثر چاي
  اسید آسکوربیک

ــاي    ــاي چ ــه تیماره ــان داد ک ــایج نش ــاوي   نت ــود گ و  1:10ک
باعث تولید بیشترین میزان ترکیبات هر کدام اسیدهیومیک به تنهایی، 

گـرم   میلـی  1/56و  06/66ترتیـب   بهگیاه پپینو  يها فنولیک در میوه
 درصـد  50و  درصـد  62بـیش از  (گالیک اسید در صد گرم بافت میوه 

اکسیدانی  غلظت مواد با خاصیت آنتی). 3شکل (شدند ) نسبت به شاهد
شامل ترکیبات فنولیک کل، اسید آسکوربیک و فالونوییـدها در میـوه   

ی وابسته است و ژنتیک) شدت نور، دما و تغذیه(به فاکتورهاي محیطی 
اند که هر چه محتواي اسـیدهیومیک خـاك    مطالعات نشان داده. )35(

شود  اکسیدانی بیشتري در گیاهان مشاهده می بیشتر باشد فعالیت آنتی
اي بـا اسـتفاده از چـاي کـود گـاوي در       از سوي دیگر در مطالعه )32(

داري در میزان ترکیبات فنولیـک   اي فلفل، افزایش معنی کشت گلخانه
 که هـر دو بـا نتـایج    )22(نسبت به کشت رایج آن گزارش شده است 

  .باشند این پژوهش همسو می
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  میوه پپینو مواد جامد محلول محتوايبر ) Cow(و گاوي ) Sh(کودهاي آلی گوسفندي  اثر چاي - 2شکل 
Figure 2- Effect of sheep (Sh) and cow manure teas on pepino fruit total soluble solid content 

  

  
  میوه پپینو بر میزان ترکیبات فنولیک کل) Cow(و گاوي ) Sh(کودهاي آلی گوسفندي  و چاي) HA(اثر اسیدهیومیک  - 3شکل 

Figure 3- Effect of humic acid (HA), sheep (Sh) and cow manure teas on pepino fruit total phenolic contents  
  

بررسی نتایج حاصل از این پژوهش نشـان داد کـه در تیمارهـایی    
هـا بکـار رفتـه اسـت بـاالترین میـزان اسـید         در آن که اسیدهیومیک

 دار بـا هـم باعـث شـده اسـت      اسکوربیک را بدون وجود تفاوت معنـی 
در  1:10و  1:5همچنین تیمارهاي چـاي کـود گوسـفندي     ).4جدول (

اند، کمترین میزان اسید آسـکوربیک مربـوط بـه     رده بعدي قرار گرفته
نشان داده شده است که  در همین راستا پیش از این تیمار شاهد است

فرنگی مشاهده  هایی از گوجه باالترین غلظت اسید آسکوربیک در میوه
ها اسیدهیومیک را حداقل براي یکبار در دوره رشد  شود که گیاه آن می

  . )29(خود دریافت کرده باشند 
  
 کودهاي آلی و اسیدهیومیک بر درصد ماده خشک میوه ياثر چا

کود آلی و اسیدهیومیک نشـان داد کـه    تیمارهاي اثر متقابل چاي
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به همراه اسیدهیومیک باالترین درصد ماده  1:10کود گوسفندي  چاي
و  نمایـد  د میرا نسبت به بقیه تیمارها ایجا درصد 1/8به میزان خشک 

ـ کمترین میزان مـاده خشـک مربـوط     درصـد   81/0ه تیمـار شـاهد،   ب
مطالعات نشان داده است مـواد ارگانیـک و درصـد    ). 4شکل ( باشد می

هـا   تـوجهی بـر وزن میـوه    نیتروژن ارگانیک موجود در خاك تأثیر قابل
کودهاي آلی حـاوي مقـادیر مناسـبی از     از سوي دیگر چاي. گذارند می

ز طریـق بـاال   توانند وزن میـوه را ا  عناصر ماکرو و میکرو هستند و می
با توجه به این مـوارد در  . )4(ها افزایش دهند  بردن سنتز کربوهیدرات

تـوان عنـوان نمـود کـه      توجیه نتایج بدست آمده از این پـژوهش مـی  
موجـود  (اسیدهیومیک به تنهایی یا همراه با غلظت پایینی از نیتروژن 

تواند درصد ماده خشک میـوه   می) هاي پایین چاي کود آلی در غلظت
هـاي بـاالي    انچـه همـراه بـا غلظـت    باالتري را ایجاد نماید، ولـی چن 

باشـد، باعـث   ) هاي باالي چـاي کـود آلـی    موجود در غلظت(نیتروژن 
هـا   کاهش درصد ماده خشک و یا به بیان بهتر افزایش وزن تـر میـوه  

  . شود می

  

  
  پپینو بر درصد ماده خشک میوه) Cow(و گاوي ) Sh(کودهاي آلی گوسفندي  و چاي) HA(اثر اسیدهیومیک  - 4شکل 

Figure 4- Effect of humic acid (HA), sheep (Sh) and cow manure teas on pepino fruit dry matter content   
  

  کلیگیري  نتیجه
کشاورزي رایج دامنـه وسـیعی   قابل استفاده در ترکیبات شیمیایی 

کـه در کشـاورزي ارگانیـک تعـداد بسـیار کمـی از مـواد         دارد درحالی
اسـتفاده از مـواد ارگانیـک ماننـد     . ز هسـتند شیمیایی مصـنوعی مجـا  

مثل انـواع چـاي   (ها  هاي آن انواع کمپوست و فرآوردههیومیک اسید، 
از منابع مناسب براي تغذیـه گیـاهی و   ) هاي آلی کمپوست و چاي کود

در ایـن  . روند به شمار میزیست در سیستم تولید ارگانیک  حفظ محیط
ارگانیـک مختلـف   مـواد   ترکیبـی از پژوهش نشان داده شـده کـه بـا    

در سیسـتم تولیـد جهـت تولیـد     را و عملکرد باالتري توان کیفیت  می
که ترکیب اسـیدهیومیک و چـاي    طوري همحصولی سالم بدست آورد ب

و همچنــین تیمــار اســیدهیومیک بــه تنهــایی  1:10کـود گوســفندي  
در ایـن   .بیشترین اثر را بر رشد، نمو و صفات کیفی میوه پپینو گذاشت

تـازه خـوري،   (هـا   ها و سـبزي  براي مقاصد مختلف مصرف میوها راست
ها یا ترکیبات متفاوتی را به طـور   نسبت...) کنسروي، تهیه رب، مربا و 

جداگانه یا مخلوط با هم باید بکار برد تا کیفیت مورد نظر در محصول 
هـا   لذا با انتخاب بهینه مواد یا میـزان صـحیح کـاربرد آن   . ایجاد گردد

فرآیندهاي بیوشـیمیایی و فیزیولوژیـک گیـاه را بـه سـمت و      توان  می
  . سوي مورد نظر سوق داد

  
  سپاسگزاري

جناب آقاي دکتر سید حسـین  دریغ  بی هاي بدینوسیله از همکاري
ـ نعمتی،  فردوسـی مشـهد جهـت تـأمین      أت علمـی دانشـگاه  عضو هی

هاي  گیاهان مادري مورد استفاده در این پژوهش و همچنین راهنمایی
  .آید نده ایشان کمال تشکر به عمل میارز
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