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Abstract 

Backgraound and objective: Application of biofertilizers is one of the most important tools to increase 

yield and improving the quality of horticultural products. The aim of this study was to investigate the 

application of biofertilizers and organic fertilizers as alternatives to chemical fertilizers, especially in 

greenhouse cultivation with sustainable agriculture potential and maintaining the consumer health. The effects 

of biofertilizers and organic fertilizers on yield and quality of cucumber as a highly growing greenhouse crop 

with considerable performance were detailed objectives of present study. 

 

Matherials and Methods :In order to investigate the effect of biofertilizers and organic fertilizers on the 

quality and quantity of cucumber fruit in greenhouse conditions, an experiment was conducted in a completely 

randomized design with three types of fertilizers Essential plus, Fertigofol and Stimplex at three 

levels(Control. Foliar application of watrer, 2 and 4 g/litr ). 

 

Results:The results revealed that the used fertilizers could improved most of measured parameters including 

fresh and dry weight of leaf, root and fruit organs. Furthermore, tested fertilizers significantly (p≤0.01) 

improved all measured postharvest parameters such as TA, TSS and chlorophyll content ( a and b) and vitamin 

C of cucumber fruit compared to untreated plants. Potassium and iron levels were also positively affected by 

fertilizers. 

 

Conclusion:Overalls,  based on the results from the present study, using all three fertilizers were beneficial 

considering the yields and quality attributes. However, Fertigofol was even more noticeable taking into account 

the expand shelf life and postharvest quality of fruits comparing other two biofertilizers. All in all, biofertilizers 

of diverse source would be advisable to test and practice instead or integrated with other chemical compounds.  
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 چکیده
 محصوالت کیفیتبهبود  و تولید افزایش جهت ابزارها مهمترین ازیکی  (Biofertilizers) زیستی کودهای کاربرد: اهداف

بویژه در  شیمیایی، کودهای جایگزین عنوانبهو آلی  زیستی کودهایمطالعه کاربرد ، هدف پژوهش حاضر است.باغبانی 
بررسی اثرات کودهای زیستی  .ده، بودننای با سمت و سوی کشاورزی پایدار و حفظ سالمت مصرف کگلخانههای کشت
پژوهش از اهداف فرعی  توجه قابل عملکرد با رشدپر  محصول یک بعنوان ایگلخانه خیارروی عملکرد و کیفیت  و آلی

 . حاضر بود
 

ی، امنظور بررسی اثر کودهای زیستی و آلی روی کیفیت و کمیت میوه خیار رقم ناگین در شرایط گلخانهبه: هامواد و روش
 سطح شاهد سه در Stimplexو  Essential plus ،Fertigofol کود نوع با سه تصادفی کامال به صورت طرح آزمایشی

 گرفت.  انجام تکرار چهار در هزار( در 0 و هزار در 9 ،(آب پاشیمحلول)
 

رشدی مثل وزن تر و خشک هر سه بخش میوه، برگ و ریشه اثر  هایشاخصهای بکار رفته روی تمامی کود: یافته ها
پس  هایپارامترتمام  (%2)در سطح احتمال  داریهای کودی مورد آزمایش توانستند بطور معنیمعنی داری داشتند. تیمار

در را برگ  a ،bکلروفیل میزان میزان ویتامین ث میوه خیار و همین طور  ، TA،TSSاز جمله  مورد مطالعه از برداشت
 میزان عناصر پتاسیم و آهن نیز تحت تاثیر مثبت کودهای بکار رفته بود.  .ببخشندشاهد بهبود  مقایسه با

 
گیری شده بودند اما دارای اثر مثبت روی صفات کمی و کیفی اندازه یتیمار کودهر سه ، خالصهطوربه نتیجه گیری: 

بیشتر از کود آلی  Fertifogolو کود کامل  Stimplexتوان ادعا نمود که در مجموع کارایی و اثرات مثبت کود زیستی می
Essential plus .بود 

 
 رشد محرک ،ث نیتامیو کیفیت، کود زیستی، ان،یکدوئ تیتراسیون، قابل اسیدیته کلیدی: واژه های

 

 مقدمه

گیاهی ( .Cucumis sativus Lعلمی ) نام با خیار

سبزی از یکی ( وcucurbitaceaeاز خانواده کدوئیان )

 آسیا جنوب یا هند به آن منشا است که جهان قدیمی های

-مصرف پر و ترینمهم از یکی خیار شود.می داده نسبت

 فرنگی،گوجه از بعد که است جالیزی محصوالت ترین

mailto:acebrahimzadeh@gmail.com
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)ابورمان باشدمی جهان مهم هایاز سبزیها کلم و پیاز

بر اساس آمارنامه کشاورزی سال  .(9123همکاران  و

هکتار از سطح زیرکشت محصوالت  6611، 2326

بین در و  های کشور متعلق به خیار بودگلخانه

دمجان و فلفل جایگاه فرنگی، بامحصوالتی چون گوجه

 است. اول را دار

به سبب دوره کوتاه  ار،یمحصول سالم خ دیتول

آن از  یخورتازهمصرف عمدتا  طور نیپرورش آن و هم

 یکودها ادی. مصرف زبرخوردار است یادیز تیاهم

در  یاگلخانه یهاچه در مزارع و چه در کشت ییایمیش

 ستیمسائل و مشکالت ز یمحصول دارا نیا مورد

را متوجه مصرف  یطور خطرات نیاست و هم یطیمح

اده بویژه استفکودها و  یکننده کرده است. لذا کاربرد برگ

به  دنیجهت رس در( Biofertilizerی )ستیز یکودهااز 

 از اهمیت قابل توجهی برخوردار استمتعادل  هیتغذ

 کودهای از استفاده واقع در (.9126  و همکاران یمیفه)

 شودمی اکوسیستم پایداری در ثبات باعث زیستی

 کودهای جانبی ( و عوارض9122راجوریا و همکاران  )

 استفاده با توانمی نیز خاک باروری مشکل و شیمیایی

 . برد بین از زیستی کودهای از

ای گفته زکنندهیخبه مواد حاصل یستیکودهای ز

چند گونه از  ای کیاز  یکاف د که شامل تعدادنشویم

 ادمو خاکزی هستند که در بستری از دیهای مفسمیارگان

به عبارت . (9129)دیاکر و همکاران  نگهدارنده قرار دارند

موثر  یکروبیهای منوع کودها که حاوی گونه نیا ،گرید

هستند، بازده  اهیگ ازیمورد ن ییعناصر غذا نیبرای تام

هاسن و ) دهندیم شیواحد سطح را افزا در دیتول

های موجود در کودهای سمیکروارگانیم .(9112همکاران 

حالل ان تروژن،ین تیتثب مانند ییهاروش قیاز طری ستیز

 گریآهن و د نیتأم م،یپتاس ونیفسفات، رهاسازی 

و عالوه بر آن با  نموده کمک اهیگ هیعناصر به بهبود تغذ

اثرات  ریخاک و سا ساختمان بهبود ها،مارییکاهش ب

 تیمک شیشده و افزا اهیگ رشد شتریب کیباعث تحر دیمف

)ساریخانی و  دارند دنبال محصول را به تیفیو ک

 یهااز جنبهزیستی  کودهای ،بنابراین(، 9120 انصاری

 و بوده مفید نیز محیطی زیست و یاجتماع ،یاقتصاد

 شیمیایی هاینهاده برای مناسبی جایگزین توانندمی

  .(9122د)خان و همکاران نباش

 در و جایگزین عنوانبه موارد برخی در زیستی کودهای

 توانندمی شیمیایی کودهای مکمل عنوانموارد به اکثر

کنند)پاورو  تضمین را کشاورزی هاینظام تولید پایداری

 از مشکالت رهایی برای ،رو این . از(9126و همکاران 

به  حرکت ها،آالینده حذف مصرف کودهای شیمیایی و

 نوین هایروش از استفاده و پایدار کشاورزی سمت

گیرند)لیو می قرار توجه مورد پیش از بیش گیاهی، تغذیه

در مطالعات پیشین، کارایی و اثرات . (9126وهمکاران 

 فاتفس کود و میکوریزا قارچ شامل مثبت کودهای زیستی

 یفتوسنتز هایو بهبود رنگیزه رشد افزایش در زیستی

 (، افزایش9126بسطامی و مجیدیان ) گشنیز دارویی گیاه

 افزایش میزان همچنین و هاسلول درون متابولیسم

گیاه فلقل  و نهایتا عملکرد فتوسنتزی فعالیت کلروفیل و

 )تحت اثر کودهای زیستی و آلی از جمله اسید هیومیک 

 مشخص شده است. ( 9129امینی فرد و همکاران 

 با که ( نشان داد9122همکاران ) و یمظفر پژوهش

-آنتی میزان فعالیت بر سطح کود اسیدهیومیک، افزایش

از طرفی دیگر در  شد. افزوده شنبلیله گیاه اکسیدانی

بیشتر تحقیقات صورت گرفته معلوم شده است که 

کاربرد کودهای زیستی بویژه عصاره جلبک دریایی 

روی گیاهان مختلف از جمله درختان میوه و درختچه 

انگور سبب افزایش حجم ریشه و توانایی آنها در جذب 

بیشتر عناصر غذایی از خاک و به تبع آن بهبود عملکرد 

 (9120)کالو و همکاران ه استگیاهان شد

  Stimplexی اثرات کود زیست بررسیدر این راستا 

بر   Fertigofolو plus  Essentialدر کنار کود آلی 

 ایهای رشدی و فیزیولوژیکی خیار گلخانهویژگیروی 

 ترینرقم ناگین هدف پژوهش حاضر بود. انتخاب مناسب

کود و بهترین غلظت در افزایش عملکرد و کیفیت محصول 

 باشد. این تحقیق می هدف دیگرای گلخانهخیار 
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  هامواد و روش

 گلخانهیک در  2322سال  درمراحل اولیه این تحقیق 

انجام  مهاباد شهرستان ایگلخانه مجتمعواقع در  تجاری

کوآنست با برداری از نوع گلخانه مورد بهرهپذیرفت. 

 در C° 22±9  و طول روز درC° 92±9 دمای میانگین

-9 متوسطدانه پرلیت ،کشت مورد استفاده بستر و شب

 رد ناگین رقم ایگلخانه خیار بذر ابتدا. بود متریمیلی 2

 پسس گردید کشت پیت ماس بستر و در کاشت هایسینی

 کشت هایبستر ها بهنشاء ،حقیقی برگی 0 مرحله در

 .کشت گردیدبوته  66در مجموع و  شدند منتقل اصلی

 روزانه بطور هوگلندبا محلول  دهی گیاهانمحلول

 محلول سیسی 611 حدود مرحله هر در و مرحله پنج در

هدایت ) EC .صورت گرفت بوته هر به ایقطره صورت به

با  pH مووس و میلی 2211 غذایی محلول (الکتریکی

 2/6-6 درصد در محدوده 66 نیتریک استفاده از اسید

  تنظیم شد.

در طول دوره آزمایش و همینطور در پایان دوره 

های مختلف گیاه نمونه برداری از اندامرشدی گیاه ، 

صورت گرفته و با استفاده از نیتروژن مایع جهت 

مطالعات بعدی )بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی( به 

آزمایشگاه پژوهشی گروه علوم و مهندسی باغبانی 

 انشگاه مراغه منتقل گردید. د

عبارت انجام تحقیق سه کود مورد استفاده در 

 :بودند ار

جلبک  یتجار عصاره  که ; Stimplex یستیز کود-

( است که به  (Ascophyllum nodosumنام به یاییدر

 یثبت شده است، که حاو یاهیگ یستیعنوان محرک ز

 ینه،آم هاییدها، اسیتامینهمه عناصر، و از ییرمقاد

 و همکاران یراج)تامب باشدمیها یتوکینینها و سیناکس

9129) 

کودها  یناز بهتر یکی ;(ی)کود آل Essential plusکود  -

باشد یو محرک رشد و ضد تنش م آلی یکودها یندر ب

 یرمقاد یمحتو یککود کامال ارگان یکبه عنوان  که

 . باشدمی یاهانرشد گ یازعناصر مورد ناز  یمناسب

 یکود یبترک یک  ;(کامل)کود  Fertigofol Ultra کود -

 عناصر یم،فسفر، پتاس یتروژن،عناصر ن محتویکامل 

 ین،پرول یسیرین،)گل ینهآم یدنوع اس 22 و یزمغذیر

 ینواز آم یگرد یو تعداد یسینل ین،پرول یدروکسیه

 ( یدهااس
 

صورت بود  نیبه ا یشیآزما یمارهایت اعمال نحوه

 از استفاده با یپاشمحلول ،بعد به یبرگ 6 مرحله ازکه 

 انیاپ تا کباری هفته دو هر فاصله به مورد تحقیق یکودها

 . شد انجام مرحله شش یط ،هابوته یبارده مرحله
 

 میوهفیزیکوشیمیایی های شاخصگیری برخی اندازه

  و برگ خیار

 میوه و برگوزن تر و خشک 

آب پس از شستشو با ها میوهوزن تر  گیریاندازه

صورت  در گلخانه کردن آب روی میوهو خشک مقطر

ها پس از انتقال به آزمایشگاه در نمونهمتعاقبا . گرفت

گیری وزن و جهت اندازه هشدجهت طولی برش داده 

یدن گراد تا رسدرجه سانتی 21خشک در آون با دمای 

ترازوی  با برگها وزن تربه وزن ثابت قرار داده شدند. 

-گیری وزن تر برگگرم  توزین شدند. پس از اندازه 12/1

-درجه سانتی 21تا  66ها به داخل آون با دمای  ها، نمونه

ساعت انتقال داده شدند و پس از رسیدن  90مدت هگراد ب

 ن شدند.یوزت 112/1توسط ترازوی با دقت ، به وزن ثابت

 خیارسفتی میوه 

 وست و بدون پوست(تعیین سفتی میوه )همراه با پ

 LUTRONی )دست سنجسفتی از دستگاه با استفاده

FR-5120 ) .برحسب میزان سفتی صورت گرفت

قطر پروب مورد استفاده  و مکعب مترسانتی بر یلوگرمک

ور فاکت ها،میوهتمامی در متر بود. برای این منظور میلی 6

 و نزدیک گلگاهسفتی با پوست و بدون پوست از قسمت 

 .گیری شدخیار اندازه میانی
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  TA)1)اسیدیته قابل تیتراسیون 

ها با استفاده از روش میوه میزان اسیدیته کل

( با NaOHتیتراسیون توسط محلول هیدروکسید سدیم )

زمان پایان عمل  گیری گردید.اندازه 2/1نرمالیته 

محلول  pHتیتراسیون با ظهور رنگ صورتی و رسیدن 

ی زیر مقدار با استفاده از رابطه ومشخص  9/2تا  2/2به 

 اسیدیته قابل تیتراسیون محاسبه گردید.

 ×یمصرف سود تریلیلیم/ وهیم آب حجم تریلیلیم ×211 

 (وهیم غالب دیاس واالنیاک یلیم ×سود تهینرمال

 تهیدیاس درصد = کیمال دیاس(1662

  ) 2TSS) کل محلول جامد مواد

کل از دستگاه محلول گیری مواد جامد برای اندازه 

 ATAGO Refractometerرفراکتومتر دیجیتالی )

PAL-1 جامد میزان مواداستفاده شد. ( در دمای اتاق 

 .گردید تعیین (Brix)درجه بریکس حسب بر کل محلول

 bو a کلروفیل 

( 2226) آرنونبه روش  bو a  گیری کلروفیلاندازه

 21 نواستاستخراج کلروفیل با استفاده از صورت گرفت. 

به طور ها مقدار جذب نمونه سپس عملی شد، درصد

 aنانومتر برای کلروفیل  663های جداگانه در طول موج

دستگاه اسپکتروفتومتر با  b کلروفیل برای نانومتر 606 و

(Shimadzu.UV-1800)  های زیر فرمولو طبق قرائت

  .محاسبه گردیدند

a جذب در طول موج 663 نانومتر × 22/3( =کلروفیل –

حجم محلول  × (جذب در طول موج 606 نانومتر × 1/26

 (گرم) وزن تر نمونه ×211  / صاف شده

b جذب در طول موج 606 نانومتر × 22/3( =کلروفیل – 

حجم محلول  × (جذب در طول موج 663 نانومتر × 3/6

 (گرم) وزن تر نمونه ×211  / صاف شده

 ویتامین ث میزان-

 شرو به ث( )ویتامین آسکوربیک اسید گیریاندازه

 در دی تیتراسیون ،روش این در. صورت گرفت یدومتریک

                                                           
1 - Titratable Acidity 

 یافت ادامه روشن خاکستری رنگ ظهور تا پتاسیم یدید

 میوه در عصاره آسکوربیک اسید مقدار محاسبه برایو 

 .گردید استفاده زیر معادله از
A = S × N × F × 88.1/ 10 × 100 

(، ml) شده مصرف ید محلول مقدار= Sکه در آن 

N= و  شده مصرف محلول نرمالیتهF= ید محلول فاکتور 

 بودند. شده مصرف
 

 پتاسیم و آهن برگ میزان عناصر

از روش  پتاسیم عنصر یگیرازهندا برای

 پس از آسیاب کردن. شد دهستفاا خشک یخاکسترگیر

 جهدر 061ها در دمای نمونه، هشد خشک یهانمونه

 ،هاپس از سرد شدن نمونه .شدند هندزاسو ادسانتیگر

 دو نرمال به هر نمونه اضافه یدریککلر یداس یترلیلیم 91

بعد  و ساعت در حمام شن قرار داده شدند یمو به مدت ن

دو،  رهشما تمنوا صافی کاغذ عبور دادن عصاره از از

 شدند هساندر یتر(لیلیم 211) حجم بهو  فصا نمونهها

مقدار عنصر فوتومتر فلیم هستگااز د دهستفاا با سپس

 (.9112)رایان و همکاران  شد یگیرازهندا سیمپتا

با استفاده  یاهیگ یهاصر آهن در عصارهغلظت عن

-اندازه Shimadzu AA-670مدل  یاز دستگاه جذب اتم

-و گزارش شد. در مورد هر دو عنصر، ابتدا محلول یریگ

شده و با توجه به طول موج  یهاستاندارد ته یها

رسم  یبراسیونکال یهر عنصر، منحن یبرا یاختصاص

)رایان و ها شد نمونه قرائتو سپس اقدام به  یدهگرد

  .(9112همکاران  

 های آماریطرح آزمایشی و تجزیه

 ،Essential plus کود نوع با سه پاشیمحلول

Fertigofol وStimplex  9 ،(صفر) شاهد سطح سه در 

در قالب طرح  تکرار چهار و در هزار در 0 و هزار در

 ،هاآوری دادهپس از جمعگرفت.  صورتکامال تصادفی 

و تجزیه و  صورت گرفتها آزمون نرمال بودن داده

 MSTATCها با استفاده از نرم افزار آماری تحلیل آن

2 - Total Soluble Solids 
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ver. 2.10 از  هاانجام شد. برای انجام مقایسه میانگین

دانکن در سطح احتمال پنج درصد  ایچند دامنه آزمون

 استفاده شد. 

 

 نتایج و بحث

 صفات رشدی و عملکرد

دار نتایج حاصله حاکی از تاثیر مثبت و معنی

های رشدی کودهای بکار رفته بر روی تمامی پارامتر

گیری شده از جمله وزن تر و خشک برگ و میوه و اندازه

ها نشان داد، (. مقایسه میانگین2ریشه بود )جدول 

  fertigofolتحت تیمار بیشترین میزان وزن تر میوه

ترین وزن تر میوه تحت تیمار در هزار( و پایین 0)غلظت 

essential plus  در هزار( مشاهده گردید. صفت  9)غلظت

وزن خشک میوه تحت تاثیر تیمارهای کودی بکار رفته، 

د درصد با شاه 6داری در سطح احتمال اختالف معنی

ترین ها نشان داد که باالمقایسه میانگین دادهداشت. 

های تحت میزان وزن خشک میوه مربوط به میوه

ها در هزار( بود و بقیه تیمار 9)غلظت   fertigofolتیمار

 داری را با شاهد نشاناختالف معنی

 

 
 Essential plusکود نوع  3ای رقم ناگین تحت تاثیر گلخانهخیار رشدی صفات  تجزیه واریانس -1جدول 

،Fertigofol،Stimplex 

وزن حجمی 

 ریشه

وزن خشک 

 ریشه

وزن تر 

 ریشه

وزن خشک 

 برگ

تر  وزن

 برگ

 خشک وزن

 وهیم
 وهیتر م زنو

 درجه

 یآزاد
 رییتغ منابع

 ماریت 6 023/0222** 231/2* 201/2** 220/2** 112/3** 663/22** 969/6**

 خطا 92 260/926 312/1 169/2 212/1 022/1 220/1 026/1

 (%) راتییتغ بیضر  66/21 96/20 20/6 62/6 02/2 21/2 16/2

ns، *  درصد 2 و6 احتمال سطح در داریمعن و داریمعن ریغ بیترت به**  و 

 

    

جلبک  عصاره محتوی زیستی کود ، کاربردیدر پژوهش

کدوی تلخ نیز  روی(  (Ascophyllum nodosumدریایی

گیری آن در افزایش وزن تر دار بکارمعنیموید تاثیر 

حال در با این .(9122 و خندان، فردمیوه بود )امینی

 جلبک عصاره مختلف هایغلظت تأثیرتحقیقی دیگر، 

 یلدا رقم ایگلخانه خیار رشدی هایشاخص بر دریایی

تأثیری نداشت  میوه وزن بر دریایی جلبک که داد نشان

های ریشه رشد با بهبود(. 9120  )عبدالهی و همکاران

 نتیجه تولید در مناسبتر و معدنی امالح و آب جذب ،گیاه

 رویشی هایاندام سمت از و انتقال آنها فتوسنتزی مواد

بیشتر خواهد بود که نتیجه این امر  زایشی هایاندام به

-)امینیمیباشد  آنها و افزایش وزن تر هامیوه شدن بزرگ

-مرحله در رسدمی نظر همچنین، به .(9122  و خندان فرد

 سطح بیشترین در هابرگ که گیاه )گلدهی(، زایشی ی

 به بیشتری فتوسنتزی مواد توانندمی و قرار دارند خود

 نیاز مورد کنند اگر امالح منتقل ها()میوه زایشی هایاندام

 تولید شده فتوسنتزی مواد ،شکل مناسب تامین شودهب

 موجب و نموده پیدا انتقال هامیوه به هاتوسط برگ

  .(9126  همکاران و شوند )سیبیمی هاآن اندازه افزایش

 

 وزن تر و خشک برگ

براساس نتایج جدول تجزیه واریانس اثر تیمار 

 در برگ تر و خشک کودهای بکار رفته، روی صفت وزن

(. نتایج 2دار بود )جدول سطح احتمال یک درصد معنی

-ها نشان داد که همانند وزن تر میوه، باالمقایسه میانگین

  fertigofolترین میزان وزن تر برگ نیز مربوط به تیمار
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-ترین آن مربوط به برگ)غلظت چهار در هزار( و پایین

( در هزار 9)غلظت   Stimplexهای گیاهان تحت تیمار

داری را در صفت وزن ها اختالف معنیبود ولی بقیه تیمار

تر برگ در مقایسه با شاهد نشان ندادند. مقایسه 

های ها نشان داد، تیمار شاهد و پس از آن تیمارمیانگین

 در هزار( و کود آلی  9) غلظت Stimplex کود زیستی 

Essential plus دارای بیشترین میزان  در هزار( 9)غلظت

در  0)غلظت Stimplex ن خشک برگ بودند و تیمار وز

-دار نسبت به شاهد و سایر تیمارهزار( با اختالف معنی

های کودی دارای کمترین میانگین وزن خشک برگ بود. 

طی پژوهشی نشان  9121سونارپی و همکاران در سال 

های محرک رشد در کودهای دادند که وجود هورمون

یستی محتوی جلبک دریایی زیستی و از جمله در کود ز

-تاثیر مثبت بر جذب عناصر غذایی در گیاه داشته و در

 دهند.طور کلی گیاه را افزایش مینتیجه وزن برگ و به

مشابه نتایح بدست آمده در این آزمایش، توسط برومند 

فرنگی گزارش شده و همکاران در روی گیاه گوجه

 (.  9126است)برومند و همکاران 

 

ای رقم گلخانهخیار رشدی بر صفات   Stimplexو Essential plus ،Fertigofolکود  3مقایسه میانگین اثر  -2 جدول

 "ناگین "

وزن  (gوزن تر میوه ) کود مصرفی

خشک 

 (gمیوه )

وزن تر برگ 

(g) 

وزن خشک 

 (%برگ )

وزن تر 

 (g) یشهر

وزن خشک 

 (%ریشه )

وزن حجمی 

 (gریشه )

        

 23669c 3/22b 20/66b 26/22a 6/26bc 21/66b 6/22d شاهد

Fertifogol   
 269/2b 6a 26/33b 29/02f 6/92a 21/62bc 2/32bc در هزار( 9)

Stimplex  
/232c 3/26b 29c 20 در هزار( 9) 22 b 2/62ab 2/99c 2/32cd 

Essential  
 210/6d 3/26b 26/30b 23/22c 2/92a 26/29a 2/69a در هزار( 9)

Fertifogol 
912/2a 3/62b 22a 23/12d 6/6bc 20/23a 2/60 در هزار( 0) b 

Stimplex  
222/0a 3/92b 20/26b 29/16g 2/60a 2/26bc 21/23 در هزار( 0) a 

Essential 
266/9bc 3/22b 26b 29/22e 6/22bc 22/22b 2/22 در هزار(0) a 

 ندارند یداریمعن اختالف گریهمد بهمشابه در هر ستون نسبت  حروف یدارا اعداد

 

 ریشه و خشک وزن تر

 هایاثر تیمارنتایج تجزیه واریانس نشان داد که 

یک روی صفت وزن تر ریشه در سطح احتمال ی کود

 تیمار کود زیستی(. 2 دار شد )جدولدرصد معنی

Stimplex ( بیشتر 0غلظت )را ین وزن تر ریشه در هزار

در  9غلظت ) Essential plus. پس از آن تیمار داشت

بود. تیمار وزن تر ریشه رین میزان هزار( دارای بیشت

-در هزار( با اختالف معنی 9غلظت )Fertigofol  کودی

 ین وزنهای کودی دارای کمترنسبت به سایر تیمار یدار

، صفت وزن خشک ریشه در  .(9جدول )تر ریشه بود 

سطح را در  داریمعنی های بکار رفته اختالفتیمار

در مقایسه با ریشه گیاهان شاهد نشان احتمال یک درصد 

غلظت )plus  Essentialهای کودی(. تیمار2)جدول دادند

ترتیب به (در هزار 0غلظت ) Fertigofolدر هزار( و  9
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-اختالف معنی ودارای بیشترین وزن خشک ریشه بودند 

های کودی نسبت به تیمار شاهد و سایر تیمار یدار

در هزار( دارای  9غلطت )Stimplex . تیمار کودی داشتند

 .( 9جدول ین وزن خشک ریشه بود )کمتر

 

 حجم ریشه

ریشه  یحجموزن روی صفت  یکود هایاثر تیمار

(. 2دار شد )جدولدر سطح احتمال یک درصد معنی

در  0غلظت ) Stimplex زیستی کودگیاهان تحت تیمار 

یمار تکه البته با ین حجم ریشه بودند هزار( دارای بیشتر

Essential plus ( 0و  9غلظت  )از نظر آماری در هزار

 . تیمار کودی داری نداشتاختالف معنی

Stimplex( 9غلظت )دار با اختالف معنی و شاهد در هزار

وزن ین های کودی دارای کمترنسبت به سایر تیمار

ای ه. به طور کلی، افزایش غلظت تیمارندریشه بود یحجم

   .(9جدول) ندشد حجم ریشهکودی باعث افزایش 

-نیاز گیاهان نموی و مراحل رشد اینکه بر علم با

گیاه  نمو مراحل از کدام هر و دارند متفاوتی غذایی های

 غذایی مواد بهرا  متفاوتی هایواکنش زایشی( و )رویشی

 با که رسدنظر می دهند، بهمی نشان رشد هایمحرک و

و  یستیزکودهای  کودها بویژه مصرف مقدار افزایش

 یریشه گسترش گیاه، رویشی رشد یمرحله در یآل

افزایش طول  و گرفته صورت خوبی به بستر در گیاه

 دنبال به را ریشه وزن خشک افزایش نهایت ریشه و در

  .(9126)آریولی و همکاران باشد داشته

 اثر کود زیستی مصرف ینحوه و زمان همچنین

 (9126جوانمردی و ستار ) دارند ریشه حجم در بسزایی

 رویشی، رشد یمصرف این کودها در مرحله طوریکهبه

 صورتبه و استفاده گیاه زایشی یمرحله به نسبت

-می گیاه هایریشه یتوسعه موجب پاشیمحلول

 که است شده گزارش. (9116)مانکوسو و همکاران شود

 لک حجم بر مثبتی اثر دریایی جلبک یعصاره از استفاده

)کالو و است داشتهو سایر گیاهان  در انگور ریشه

.(9120همکاران 

 

 (TA) وهیم ونیتراسیت قابل تهیدیاس

 اثر، هاتجزیه واریانس داده جینتا به توجه با

 کی احتمال سطح در TA صفت یرو یکود هایماریت

 نیانگیم سهیمقا جینتا .(3)جدول  شد داریمعن درصد

 Fertigofol یکود ماری( نشان داد که ت3 شکل) هاداده

در  9غلظت ) Essential plusدر هزار( و  0و  9غلظت )

در مقایسه با که را داشتند  TA زانیم نیشتریهزار( ب

تحت  یهاوهیمنبودند.  یداریاختالف معن یدارا همدیگر

 یدر هزار( دارا 9غلظت ) Stimplex یزیستی کود ماریت

 با یداریمعن اختالف ماریت نیا ،ندبود TA زانیم نیکمتر

نداشت Essential plus  و Stimplexدر هزار  0غلطت 

 زانی. م(a2 شکل) بود داریمعنشاهد اختالف  ماریاما با ت

 Essentialنوع کود  3ای رقم ناگین تحت تاثیر تعدادی از صفات فیزیکو شیمیایی خیار گلخانه تجزیه واریانس -3جدول

plus،Fertigofol،Stimplex 

 درجه  منابع  تغییر

 آزادی

  هویم یسفت b لیکلروف aکلروفیل 

 ( پوست با) 

 هویم یسفت

)بدون 

 ( پوست

TA TSS نیتامیو 

 ث

 آهن میپتاس

 162/22** 323/6** 112/1** 202/1** 160/1** 602/0** 122/29** 922/09** 263/260**  6 تیمار

 266/3 603/2 1112/1 112/1 113/1 260/2 662/1 223/1 036/2 92 خطا

 22/2 93/2 22/91 91/6 39/3 22/0 33/9 92/0 66/3  (%) راتییغت بیضر

ns، *  می باشد. درصد 2 و6 احتمال سطح در داریمعن و داریمعن ریغ بیترت به**  و 
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TA یآل هایدیاس غلظت با ارتباط در میمستق طوربه 

 که باشدیم( دیاسکیتریس و دیاس کی)مال وهیم غالب

می کاظ)باشد می هاوهیم تیفیک نگهداری در یمهم پارامتر

 عنوان به یآل هایدیاس که آنجا از(. 9123و همکاران 

 کار هب تنفسدر فرایند  یمیآنز هایواکنش برای سوبسترا

 پس دوره یط دن،یرس انیجر در هاآن از یبخش رودیم

 یعیطب طور به هاوهیم در نگهداری طول در و برداشت از

سه کود مورد مطالعه  هر. ابندییم کاهش و شده مصرف

 تهیدیاز کاهش اس یآل هایدیاس مصرف کاهشاحتماال با 

-یم یریجلوگشاهد  ماریبا ت سهیدر مقا ونیتراسیقابل ت

طور مشابهی، به (.9122  همکاران و نژادیمراد) کنند

 باعث رقم عسگری انگور روی هیومیک اسید کاربرد

)محمدی نیا و شد تیتراسیون قابل اسیدیته افزایش

ون تیتراسی. درحالیکه میزان اسیدیته قابل(9126همکاران 

پوست کم و اسید تیمار هیومیک فرنگی تحت تأثیرتوت در

 . (9122)شهاتا و همکاران نگرفت قرار

 (TSSمواد جامد محلول کل ) 

 تیماراثر  د کهنشان دا هاداده تجزیه واریانسنتایج 

 کل محلول جامد موادروی صفت  های بکار رفتهکود

(TSS)  جدول  بوددار معنییک درصد در سطح احتمال(

تحت تیمار هر  هاینشان داد خیار هامیانگینمقایسه . (3

 TSSین مقدار باالتر  fertifogolدو غطت بکار رفته کود

 TSSترین میزان پایینرا نشان دادند، این در حالیست که 

بود که   Essential plus در هزار 9مربوط به غلظت 

. )b2)شکل  تر بودپایینمیزان آن حتی از شاهد هم 

ن افزایش میزا مصرف کودهای آلی و زیستی، باعث

 یشترب ها نیزآسمیالت تولید شوند در نتیجهفتوسنتز می

 شودمی میوه TSS میزان افزایش امر باعث این و شده

 نمودند، گزارش (9112همکاران ) و . سینگ(9129)النمار 

-ورمی حاوی بستر کشت در فرنگیتوت هایمیوه

 روی پژوهشی دیگر داشتند. در بیشتری TSS کمپوست،

 سبب افزایش کمپوستورمی کاربرد فرنگی،گوجه گیاه

TSS تیمار  به ها نسبتمیوه در هاکربوهیدرات غلظت و

 (.9112)گوتیرز میسلی و همکاران  گردید شاهد

 

  
اسیدیته قابل  بر روی صفت  Essential plus،Fertigofol،Stimplex های کودیمیانگین اثر تیمار مقایسه -1شکل 

 ’Nagin‘ میوه خیار رقم ( درb( و مواد جامد محلول کل )aتیتراسیون )

 یداریمعن یآمار تفاوتدانکن  یادامنه چند آزمون اساس بر اندشده داده نشان ستون هر در مختلف حروف با که ییهانیانگیم

 (≥12/1P) دارند گریکدی با
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 پوست(و بدون سفتی میوه )با 
 هایتیماراثر  ،با توجه به نتایج تجزیه واریانس

در سطح  (پوست با) میوه روی صفت سفتی یکود
مقایسه (. 3دار شد )جدولاحتمال یک درصد معنی

بهترین تیمار در حفظ میزان که  نشان داد هاداده میانگین
 9غلظت) Stimplex کود زیستی ،با پوست سفتی میوه

در  9غلظت ) Fertifogol. پس از آن تیمار در هزار( بود
 وددارا بشاهد نسبت به را  سفتیین میزان بیشترهزار( 
 .(b2)شکل 

اثر ها همچنین براساس نتایج تجزیه واریانس داده
ر پوست نی بدون میوه روی صفت سفتیی کود هایتیمار

 (.3دار شد )جدولدر سطح احتمال یک درصد معنی
، (بدون پوست) بهترین تیمار در حفظ میزان سفتی میوه

-در هزار( بود و کمتر 9غلظت ) Essential plusآلی کود

در  9غلظت ) Fertifogolین میزان نیز مربوط به تیمار 
 لیبه دله ویبرداشت م پس از کاهش سفتی هزار( بود.

 ،یمیآنز تیاز فعال یناشی ااختهی وارةید یفروپاش
 یهاوارهید یکیمکان و کاهش مقاومت نیپکت تیحالل

با  وهیم دنی. رس(9110)ژنگ و ژانگ است یااختهی
همینو  یکیولوژیزیف باعث تغییراتی لنیات دیتول کیتحر

-زهیرنگ یۀتجز وه،یشدن بافت م نرم طور فیزیکی از جمله

-یها مقند و یآل یهادیاس یدر محتوا رییتغ ،یاهیگ یها
ها وهیم یمان. انبار(9129و9120)احمد و همکاران شود

و  ییایمیوشیب یهایژگیو حفظ با نییپا یدر دما
عمر پس از برداشت  شیافزا منجر به یکیولوژیزیف

 یپس از ط هاوهیصورت م هر شود. اما دریمحصول م
 یفتس یکیولوژیزیف یهاواکنش یبرخۀ جیمدت در نت نیا

 کاهش به منجر که شوندیو نرم م داده خود را از دست
حفظ  (.9122بوروفسکی و میچالک ) شودیم تیفیک

انعت ، ممعمل اتیلن یا بیوسنتز از جلوگیری سلولی، آماس
 اءغش و سلولی دیواره کنندهتخریب هایآنزیم فعالیت از
-کتینپ و سلوالز ژناز،لیپوکسی کتروناز،گاالقبیل پلی از

 یسفت حفظ به تنفس، منجر میزان کاهش و استرازمتیل
 نظر به . بنابراین،(9113)ژانگ و همکاران گرددمیوه می

 کاهش به منجر طریق این کودهای زیستی از رسدمی
-با میوه مقایسه در شده تیمار هایمیوهشدن نرم روند

 مؤثری عامل گاالکترونازپلی آنزیم .است شده شاهد های
 لولی،س دیواره پکتین شکستن با که است میوه در رسیدن
 و سینگ. گرددمی باعث را میوه بافت نرم شدن

-ورمیکاربرد  که کردند، گزارش (9112)همکاران

 .شد فرنگیتوت میوه سفتیحفظ  سبب کمپوست
 

  
 ( bپوست)( و بدون aسفتی)با )برای   Essential plus،Fertigofol،Stimplex های کودیمیانگین  تیمار مقایسه -2شکل 

 .’Nagin‘میوه خیار رقم 
 دارند گریکدی با یداریمعن یآمار تفاوت دانکن، یادامنه چند آزمون اساس بر اندشده داده نشان ستون هر در مختلف حروف با که ییهانیانگیم

(12/1P≤) 
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 ثویتامینمیزان 

 های_میوهمیزان ویتامین ث  برهای کودی اثر تیمار

(. 3 دار شد )جدولدر سطح احتمال یک درصد معنیخیار 

 هاینشان داد که تیمار هاداده میانگینمقایسات 

Fertigofol تیمار در هزار( و 0و  9)غلظت Stimplex 

 .دنبود میزان ویتامین ثین دارای باالتر (هزار در 0غلظت)

ین میزان ویتامین ث بعد از تیمار شاهد که کمتردر حالی

 Essential plus (9 های تحت تیمار کودمیوهمربوط به 

حفظ یا افزایش میزان ویتامین ث  .(3)شکل  در هزار( بود

با  .در محصوالت باغی از اهمیت باالیی برخوردار است

محتوی عناصر ضروری   Fertifogolتوجه با اینکه کود 

های آمینهمورد نیار گیاه بوده و همینطور دارای اسید 

-راکثر پارامتاست باشد لذا توانسته قابل توجهی نیز می

های کیفی از جمله میزان ویتامین ث میوه را افزایش دهد. 

و  ینــلوس ،النینآ ،لینوا مثل هامینهآ سیداز ا ریبسیا

 اتیــترکیب دــتولی رــب أثیرــت قــطریاز  ینــلوسویزا

 لیکوپنو  تنروکا ،سیدا فولیکآ و ث،  یهایتامینو رــنظی

 شوندمی ورزیکشا تمحصوال کیفیت دوـبهب ثـباع

های ما در این پژوهش یافته(. 9126)جوانمردی و ستار 

( مطابقت داشت، آنها 9122با نتایح رحیمی و اسدی )

های سولفات روی و تیمارگیری نشان دادند که بکار

عصاره جلبک دریایی باعث افزایش قابل توجه میزان 

  ویتامین ث در میوه طالبی محلی کرمانشاه )کالک( شد.

 
بر روی میزان ویتامین ث در میوه خیار   Essential plus،Fertigofol،Stimplex های کودیمیانگین اثر تیمار مقایسه -3شکل 

  .’Nagin‘رقم 

 دارند گریکدی با یداریمعن یآمار تفاوتدانکن  یادامنه چند آزمون اساس بر اندشده داده نشان ستون هر در مختلف حروف با که ییهانیانگیم

(12/1P≤) 

 bو  a لیکلروف

ها نشان دادند نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده

برگ در  aروی صفت کلروفیل  یکود هایاثر تیمارکه 

-تیمار (.3 دار شد )جدولسطح احتمال یک درصد معنی

 یندر هزار( دارای بیشتر 0و  9) Fertigofolهای کودی 

 Essential plus تیمار همچنین  .بودند a کلروفیل میزان

 a ترین میزان کلروفیلپایینشاهد محتوی  و در هزار( 9)

 .(a0)شکل  بودند

روی صفت  کودهای مورد استفادهاثر همچنین 

دار در سطح احتمال یک درصد معنینیز برگ  bکلروفیل 

تیمار  نشان داد که هاداده میانگین(. مقایسات 3شد )جدول

Fertigofol (9  0و  )همچنین تیمارو در هزار Stimplex 

 هایدار نسبت به سایر تیماربا اختالف معنی (هزار در 9)
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 b کلروفیلمقدار ین کودی و تیمار شاهد دارای بیشتر

در هزار( در کنار  0و  9) Essential plus. تیمار ندبود

 (.b0 )شکلین میزان این صفت را دارا بودند شاهد کمتر

همکاران و  سونارپینتایج پژوهش بر اساس 

وجود  لیبه دل ییایدراستفاده از عصاره جلبک  ،(9121)

 کیحرتموجب  نئیو بتا نئیبتا نیسی، گالوتیراتنوبیآم

بب س تینهادرقند و نشاسته و  دیولت، بهبود زنتفتوس

که با  شودیم اهیگ نهیبرگ و سبز لیکلروف زانیم شیافزا

و همکاران اسپینلی داشت. مطابقت  یقحقت نیا جینتا

در  ییایبه نقش مثبت عصاره جلبک در زین( 9121)

 داشتند. ارهاش یفرنگتوت در لیکلروف زانیم شیافزا

کودهای آلی و  معلوم شده است که کاربرد همچنین

 و ندکمی تحریک را های کلروفیلیرنگیزه تولید زیستی

 شودمی گیاه رشد و افزایش فتوسنتز باعث نتیجهدر

 بر گرفته صورت (. مطالعات9126عصری و همکاران )

منبری و ) همکاران و منبری شنبلیله توسط گیاه روی

 ومپتروریزوبی تلفیق باکتری که داد ( نشان9122همکاران 

 هایرنگیزه باعث افزایش ،9 پتابارور زیستی کود و

 اثر در آزمایش .گردید شنبلیله گیاه در فتوسنتزی

 طتوس سبز روی لوبیا میکوریز قارچ و زیستی کودهای

( مقدار 9123کریمی و همکاران ) همکاران و کریمی

تأثیری  a بر کلروفیل ولی یافت افزایش کل و b کلروفیل

 .نگذاشت

B   
A 

a  (A ) لیکلروف یمواد محتوا یبر رو  Essential plus،Fertigofol،Stimplex یکود یهاماریاثر ت نیانگیم سهیمقا -4 شکل

 ’Nagin‘رقم  اریخبرگ b (B )و 

 دارند گریکدی با یداریمعن یآمار تفاوت دانکن یادامنه چند آزمون اند بر اساسکه با حروف مختلف در هر ستون نشان داده شده ییهانیانگیم

(12/1P≤) 

 و آهن برگ پتاسیم صراعندرصد  -

 هایاثر تیمار ،هاتجزیه واریانس دادهبراساس نتیج        

 یکروی عنصر پتاسیم برگ در سطح احتمال  کودی

 تیمارهای خیار تحت برگ (.3دار شد )جدولدرصد معنی

 Fertigofol کودو در هزارStimplex (0  ) کود زیستی

 هایدار نسبت به سایر تیماربا اختالف معنی (هزار در 9)

 ند وبود عنصر پتاسیممیزان ین دارای بیشترودی ک

با این  (هزار در 9) Essential plus تیمار متعاقب آنها

 Essentialداری نداشت. تیمار اختالف معنی هاتیمار

plus (0 نسبت به سایر تیمار )های کودی دارای در هزار

-بود و با تیمار شاهد اختالف معنی غلظت پتاسیمین کمتر

 دهد کود زیستینشان می نتایج .(a6 داری نداشت )شکل

Stimplex  و کود کاملFertigofol  آمینومحتوی-

تقویت و بهبود رشد گیاه، عالوه بر اسیدهای ضروری با 

در دار معنیهای رشدی باعث افزایش شاخصتقویت 

عناصر مهم از جمله پتاسیم شدند. نتایج مشابهی  جذب
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( در بکارگیری 9122وهش زارع و همکاران )ژدر پ

-ده کودهای زیستی و آلی بر روی زرشک بدست آمد.

-ورمی موثر نقش به( 9112) همکاران و زادهدشتی

 اصرعن سایر نیز و فسفر جذب روند افزایش کمپوست در

 فرنگیگوجه نشای در منگنز و آهن، مس مانند مصرف کم

 لدلی به معلوم شد که اما در تحقیق دیگری .کردند اشاره

 میزان پتاسیم، به ای نسبتگلخانه خیار بودن توقعپر

 داریمعنی تأثیر کودی مختلف منابع در موجود پتاسیم

نداشت )ایفدی و رمیسون  خیار برگ در هاآن غلظت بر

 یدسترس شیافزا داده است کهمطالعات نشان . (9121

جذب آب توسط سلولهای  شیباعث افزا میبه پتاس اهیگ

 لیپتاس شیباعث افزا جهیخواهد شد که در نت شهیر

امر موجب  نیا و شده هاشهیاسمزی و گسترش ر

رشد و نمو  شیو افزا ییبه آب و عناصر غذا یدسترس

 (.9123گرزبیس و همکاران ) گرددمی

ها، تیمارهای بر اساس نتایج تجزیه واریانس داده       

 کودی مورد مطالعه توانستند روی عنصر آهن در سطح

. باشند گذارداری تاثیرصورت معنیبهدرصد  یک احتمال

 دو هر که دهدمی نشان وضوح به هاداده میانگین مقایسه

 یشباعث افزا Essential plusدر هزار( کود  0و 9) سطح

 تحت گیاهان برگهای در آهن عنصر دارمعنیتوجه و قابل

ا ب ،تیمار در مقایسه با دو کود دیگر مورد مطالعه شدند

-داری با تیمار شاهد نداشتند.  پاییناینحال اختالف معنی

ترین میزان عنصر آهن مربوط به گیاهان تحت تیمار 

Fertigofol (0 هزار در)  شکل(بودb6 .) 

 

  

 آهن و (a) میعنصر پتاس زانیم یبر رو  Essential plus،Fertigofol،Stimplex یکود یهاماریت نیانگیم سهیمقا -5 شکل

(b )رقم  اریبرگ خ در‘Nagin’ 

 دارند گریکدی با یداریمعن یآمار تفاوت دانکن یادامنه چند آزمون اساس بر اندشده داده نشان ستون هر در مختلف حروف با که ییهانیانگیم

(12/1P≤). 

 گیری کلینتیجه

 ،پژوهش با توجه به نتایج بدست آمده از این

آلی و یستی کود زهر دو که مصرف  بنظر میرسد

ویژگی های رشدی و کیفی محصول  بیشترتوانستند 

ه چاگرتوجهی بهبود بخشند. قابلای را بطور گلخانهخیار 

هر سه کود مورد مطالعه در این پژوهش باعث افزایش 

های مختلف )میوه ، برگ( در مقایسه با انداموزن تر 

در  0)غلظت  Stimplexشاهد گردیدند اما کود زیستی 

ین حجم ریشه را ین وزن تر ریشه و بیشترهزار( بیشتر

سفتی  یاو  TAو TSS . صفات مهمی مثلایجاد نمودند

ین های تعیپارامتر، کیفیت پس از برداشت که از نظرمیوه 

-عنیمهای کودی افزایش تحت تاثیر تیمارای هستند کننده

افزایش این فاکتورها در کنار . را نشان دادند داری

دار معنیو همین طور افزایش برگ  a,bافزایش کلروفیل 
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-محلولموثر و ارزشمند بودن ، میوه میزان ویتامین ث

زیستی و آلی را نمایان میسازد. بطور پاشی با کودهای 

ها، صفات اسیدیته قابل تیتراسیون خالصه این تیمار

(TA وزن تر و خشک میوه، وزن تر و خشک برگ، وزن ،)

را نسبت به  bو کلروفیل  aتر و خشک ریشه، کلروفیل 

تیمار شاهد بهبود دادند. همچنین کودهای مورد استفاده 

در پژوهش حاضر، باعث جلوگیری از کاهش وزن میوه 

مانی و بهبود عمر ماندگاری میوه در طول زمان انبار

-تاثیر. اگر چه گوناگونی در منتشر نشده(داده )شدند

گذاری هر کدام از کودها روی صفات مختلف وجود 

و اثرات می توان ادعا کرد که بطور کلی کارایی  داشت اما

 Fertifogolو کود کامل  Stimplexمثبت کود زیستی 

 بود.  Essential plusتر از کود آلی بیشتر و چشمگیر

 سپاسگزاری

شمند زهای ارمساعدتبخش اول پژوهش با 

ای گلخانهمنصور پارسا زاده در مجتمع آقای مهندس 

گردید که بدینوسیله از ایشان تقدیر بعمل میسر  مهاباد

مدیر گروه ارجمند گروه کریمی می آید. از دکتر اسماعیل 

های علمی راهنماییعلوم خاک دانشگاه مراغه بواسطه 

ارزنده شان و همینطور فراهم آوردن امکان استفاده از 

تجهیزات آزمایشگاههای گروه علوم خاک نهایت قدردانی 

 را داریم. 
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