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  چکیده
آزمایش به  این زمینیسیب فرنگی وکمی خیار، گوجه صفاتبه منظور بررسی تاثیر کودهای دامی، شیمیایی و انواع کمپوست بر 

عدم (تیمارهای آزمایش شامل شاهد  .سه تکرار در شرایط گلخانه انجام شد با شش تیمار و های کامل تصادفیصورت طرح بلوک
های آماری نتایج تجزیه .، کود شیمیایی، کود دامی، کمپوست زباله شهری، کمپوست گرانوله و ورمی کمپوست بودند)مصرف کود
وزن تر بیشترین تعداد میوه و باالترین . عملکرد هر سه گیاه بطور معنی داری تحت تأثیر مصرف انواع کود قرار گرفتندکه نشان داد 

بوته در خیار و گوجه فرنگی به ترتیب در تیمارهای کود شیمیایی، ورمی کمپوست و کود دامی مشاهده شد که با تیمار شاهد 
. مصرف کود شیمیایی و ورمی کمپوست باعث افزایش شدید عملکرد خیار و گوجه فرنگی شدند. اختالف معنی داری داشتند

مشاهده شد در حالیکه تیمار کود شیمیایی و شاهد صرف انواع کمپوست و کود دامی بیشترین عملکرد سیب زمینی در تیمار م
بطور کلی نتایج این آزمایش نشان داد استفاده از ورمی کمپوست و کمپوست گرانوله باعث  .عملکرد سیب زمینی پایین تری داشتند

نی می شود و اختالف آن با کودهای دامی و افزایش قابل توجهی درعملکرد و اجزاء عملکرد گوجه فرنگی، خیار و سیب زمی
توصیه می گردد از ورمی کمپوست و کمپوست گرانوله در گیاهان گلخانه ای  و گیاهان . شیمیایی از لحاظ آماری معنی دار نیست

کاهش  غده ای که به خاک سبک و مناسبتری نیاز دارند استفاده شود و مصرف کودهای شیمیایی بدلیل اثرات مضر و مخرب آنها
  .یابد

  کمپوست، کود دامی، کمپوست گرانوله، کمپوست زباله شهری، کود شیمیایی، عملکردورمی  :کلمات کلیدی
  
  
  
  
  



 

  مقدمه
دهد از نظر مواد های کشاورزی را تشکیل میهای مناطق خشک و نیمه خشک کشور ما که بیش از هشتاد درصد زمینخاک

ها ضروری است، اما منابع محدود های کشاورزی، افزودن مواد آلی به آنی خاکبرای بهبود باروری و حاصلخیز. آلی فقیر هستند
؛ از )1379بوردی و همکاران، بای(سنتی مواد آلی همچون کود حیوانی جوابگوی نیاز روز افزون بخش کشاورزی به کود آلی نیست 

ضالب، زائدات کشاورزی و مواد زائد جامد صنعتی به رو استفاده از مواد زائد مختلف دیگر همچون مواد زائد جامد آلی، لجن فااین
-نهاده کاربرد فراوان. ترین منبع تولید نیتروژن استدر بین کودهای آلی، کمپوست اقتصادی .عنوان مواد آلی رو به گسترش است

نظر گرفتن مدت زمان بدون در (های تولید سبزی و صیفی و عرضه سریع این محصوالت به بازار های شیمیایی در مزارع و گلخانه
. سازد، ضرورت گسترش تولید ارگانیک این محصوالت را بیش از پیش آشکار می)الزم برای کاهش غلظت یا تجزیه مواد شیمیایی

کاربرد ضایعات آلی از جمله کودهای دامی، لجن فاضالب، کمپوست زباله شهری و مانند آن در خاک، یک روش ). 1999گاسکِل، (
نژاد و همکاران، داوری(اری ماده آلی خاک، بهسازی خاک فرسوده و تامین عناصر غذایی مورد نیاز گیاهان است مناسب برای نگهد

1383 .(  
های خاک و کاهش خطر فرسایش اشاره کرد و این که توان به بهتر شدن پایداری خاکدانهدر مورد اثرات مفید کمپوست می

رفیت نگهداری آب خاک شود و از تغییر اسیدیته خاک جلوگیری کرده و موجب تواند موجب افزایش تخلخل خاک و ظکمپوست می
های غذایی سالم همراه با حفظ محیط امروزه اطمینان از تولید مداوم و پایدار فرآورده .رهاسازی عناصر غذایی مورد نیاز گیاه شود

مختلف مانند کشاورزی، اکولوژی و محیط زیست موضوعی قابل توجه در علوم ه به مناسبات اجتماعی و اقتصادی نیززیست و توج
کودهای شیمیایی از عوامل اصلی  .بوده و مورد توجه روز افزون کشاورزان، پژوهشگران، دولت مردان و سیاستگذاران قرار گرفته است

ه مقدار ماده آلی ها به همراه عملیات مدیریتی نامناسب باعث شده کروند ولی کاربرد زیاد آنحفظ حاصلخیزی خاک به شمار می
های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک تاثیر گذاشته و خطر فرسودگی این خاک به شدت کاهش داده و این امر روی ویژگی

  ).1383نژاد و همکاران، داوری(دهد ها را افزایش میخاک
بر این است که راهکارهای مدیریت  باشد ولی تالششود به صورت متداول میامروزه بیشتر سبزیجاتی که در دنیا تولید می

  ).2000گریِر و دایوِر، (های کشاورزی ارگانیک را در تولید این محصوالت به کار گیرند تلفیقی و نظام
های گروه آ، های آن به دلیل میزان پایین چربی و کالری، میزان کم کلسترول آزاد، غنی بودن از ویتامینفرنگی و فرآوردهگوجه

- گوجه). 2006علم و همکاران، (شود ها محسوب میباالی کاروتن و لیکوپن، جزو غذاهای سالم در جیره غذایی انسانب، ث، میزان 
فرنگی در بسیاری از نقاط کشور بعنوان کشت گوجه. ای استخشک و مدیترانهفرنگی یکی از مهمترین گیاهان زراعی نواحی نیمه

هزار هکتار و میزان  22فرنگی با سطح زیر کشت گوجه). 1383زاده، طالب(اول است یک محصول زراعی مهم و پر بازده، بسیار متد
های پر مصرف است که سابقه خیار یکی از سبزی ).2001آنون، (تن، یکی از محصوالت عمده استان خراسان است  571361تولید 

وزارت جهاد کشاورزی، سطح زیر کشت خیار در طبق آمار ). 1370ملکوتی، (رسد کشت و کار آن به بیش از سه هزار سال قبل می
 ).آمارنامه کشاورزی ایران(تن در هکتار گزارش شده است  2/17هکتار و میانگین عملکرد آن  77703 ،1378-79سال زراعی 

غده میلیون تن  321، حدود 2000باشد، به طوریکه تولید آن در سال یکی از مهمترین محصوالت زراعی جهان مینیز زمینی سیب
زایی آن است عالوه بر این سیب زمینی اهمیت غذایی سیب زمینی به دلیل باال بودن انرژی). 23(میلیون هکتار بوده است  6/19از 

ها و مواد معدنی، در تغذیه انسان دارای ها، ویتامینهای مهم سازنده پروتئینها، دارا بودن اسیدآمینهاز نظر توازن پروتئین در غده
ای که از نظر حجم تولید در بین محصوالت مختلف کشاورزی در جهان بعد از گندم، برنج و ذرت در رده است به گونه اهمیت خاصی

  ).1370ملکوتی، (چهارم قرار دارد 
های ها، حاصلخیزی و باروری خاککاربرد کمپوست در خاک به طور عام به منظور حفظ و افزایش ثبات و پایداری خاکدانه

های اضافی از این طریق عالوه بر کاهش هزینه. ای برخوردار بوده استهای گذشته از اهمیت ویژهاست که در دههزراعی و باغی 
) 2001( 2فرگوسن). 2000، 1الالنده و همکاران(ها خواهد شد وری بیشتر و سودمندی از آندفع مواد و ضایعات، موجب بهره

درصد افزایش  15ها، عملکرد به میزان های شهری در سبزیاصل از زبالهتن در هکتار کمپوست ح 20گزارش کرده که با مصرف

                                                 
1 . Lalande et al. 
2 . Ferguson 



 

درصد افزایش  15تن کمپوست در هکتار، عملکرد محصول پیاز  15مشاهده نمودند با مصرف ) 1995( 3فیبرت و همکاران. یابدمی
های میکروبی در ناحیه ریشه ویه و فعالیتاین محققان دلیل افزایش عملکرد را بهبود سطح تغذیه، باال رفتن نفوذپذیری و ته. یافت

  . عنوان نمودند
خیار، این پژوهش به منظور بررسی و مقایسه تأثیر انواع کودهای کمپوست زباله شهری، شیمیایی و دامی بر عملکرد گیاهان 

  . گوجه فرنگی و سیب زمینی در شرایط گلخانه انجام شده است
  

  هامواد و روش
به آزمایش . تربت حیدریه انجام شدو مهندسی  فنی و در دانشکده در شرایط گلخانه 1387-88 زراعیدر سال  بررسیاین 

. زمینی صورت گرفتفرنگی و سیبخیار، گوجه انگیاهبرای های کامل تصادفی با شش تیمار و سه تکرار صورت طرح بلوک
وست زباله شهری، کمپوست گرانوله و ورمی ، کود شیمیایی، کود دامی، کمپ)عدم مصرف کود(تیمارهای آزمایش شامل شاهد 

تن در هکتار بود که برای هر کرت با توجه به ابعاد آن محاسبه  35مقدار مصرف هر نوع از کودهای مذکور به میزان . کمپوست بودند
  . و مصرف گردید

 .سانتیمتر صورت گرفت 50بوتهبین و فاصله  140، عرض پشته 30ای با عرض جوی فرنگی به صورت جوی و پشتهکاشت گوجه
ها روی ردیف متر و فاصله بوته 5/0متر و عرض جوی  25/1کاشت خیار با عرض پشته  .بوته در متر مربع بود 3فرنگی تراکم گوجه

صفات  .شد انجام سانتیمتر 20ها سانتیمتر و فاصله بوته 75ن ردیف فواصل بیبا  نیز زمینیکاشت سیب .متر در نظر گرفته شد 3/0
آبیاری کرت ها با استفاده از سیستم تحت فشار و بر اساس نیاز گیاه  .گیری شدنداندازه عملکرد در بوته و تعداد میوه ،تر بوته وزن

مبارزه با آفات، بیماریها و حشرات مزاحم با استفاده از . بصورت یکسان برای تمام تیمارها در هر گیاه در طول دوره رشد انجام شد
وجین علف های هرز بویژه در تیمارهای کود دامی در مراحل اولیه رشد بصورت مکانیکی و با دست . ه انجام شدکارت زرد در گلخان

ای دانکن در دامنه ها براساس آزمون چندتجزیه و مقایسه میانگین SASهای حاصل با استفاده از نرم افزار در پایان داده. انجام شد
  .درصد انجام پذیرفت 5سطح احتمال 

  
  یجنتا

براساس جدول مذکور مشاهده می گردد تأثیر تیمارهای کودی . نشان داده شده است 1نتایج تجزیه واریانس داده ها در جدول 
درصد و بر عملکرد گوجه فرنگی در سطح  1بر تمامی صفات مورد مطالعه و عملکرد در گیاهان خیار  سیب زمینی در سطح احتمال 

  .درصد معنی دار بود 5احتمال 
  تر بوته وزن

 69/277(نشان داد بیشترین وزن تر بوته خیار در تیمار کود شیمیایی ) 2جدول(داده های حاصل از آزمایش مقایسه میانگین 
کمترین وزن تر بوته خیار . اختالف معنی داری از لحاظ آماری نداشت) گرم 87/263(بود که با تیمار مصرف ورمی کمپوست ) گرم

اختالف وزن . گرم بود که با یکدیگر اختالف معنی داری نداشتند 99/196و  77/184ه ترتیب با مقادیر در تیمار شاهد و کمپوست ب
یی از لحاظ آماری معنی دار نبود که باالترین وزن تر بوته سیب زمینی در تیمارهای ورمی کمپوست، کمپوست گرانوله و کود شیمیا

). 2جدول(ته مربوط به شاهد بود که با سایر تیمارها اختالف معنی داری داشت کمترین وزن تر بو. تر را به خود اختصاص داده بودند
یمارها اختالف معنی داری سایر ت کود شیمیایی و ورمی کمپوست باعث افزایش معنی دار وزن تر بوته گوجه فرنگی شدند که با

له از لحاظ وزن تر بوته در گوجه فرنگی اختالف بین مصرف کود امی، ورمی کمپوست، کمپوست معمولی و کمپوست گرانو. داشتند
  .معنی دار نبود

  تعداد میوه
بطوریکه . نتایج نشان داد مصرف کود شیمیایی و ورمی کمپوست باعث افزایش معنی دار تعداد میوه در بوته خیار گردید

، )70/24(در تیمارهای شاهد کمترین تعداد میوه. عدد بود 83/39و  50/46باالترین تعداد میوه در تیمارهای مذکور به ترتیب 
                                                 

3 . Feibert et al. 



 

بود که با تیمار کود شیمیایی اختالف معنی داری ) 65/31(و کمپوست گرانوله ) 68/33(، کود دامی)12/28(کمپوست
کمپوست گرانوله و ورمی کمپوست از لحاظ تعداد غده سیب زمینی معنی دار نبوده و اختالف بین تیمارهای  .)2جدول(داشتند

کود شیمیایی و شاهد کمترین تعداد . عدد بود 43/6و  37/6ر بوته سیب زمینی در تیمارهای مذکور به ترتیب باالترین تعداد غده د
به ترتیب گوجه فرنگی کمترین و بیشترین تعداد میوه در بوته . غده را تولید نمودند که با سایر تیمارها اختالف معنی داری داشتند

اختالف بین تیمارهای کودشیمیایی، کمپوست گرانوله و ورمی . مشاهده شد) 47/24(و کود شیمیایی  )42/13( در تیمارهای شاهد
  .کمپوست از لحاظ تعداد میوه در بوته گوجه فرنگی معنی دار نبود

مشاهده شد که با تیمار مصرف ورمی ) کیلوگرم در متر مربع 06/3(بیشترین عملکرد خیار در تیمار مصرف کود شیمیایی 
کمترین عملکرد خیار را به خود ) کیلوگرم 79/1(تیمار شاهد . اختالف معنی داری نداشت) رم در متر مربعکیلوگ 74/2(کمپوست 

عملکرد خیار در تیمارهای کمپوست، کمپوست . اختالف معنی داری نداشت) کیلوگرم 91/1(اختصاص داد که با تیمار کمپوست 
بود که ) کیلوگرم 03/3(ملکرد سیب زمینی در تیمار ورمی کمپوست ع ).2جدول(گرانوله و کود دامی از لحاظ آماری یکسان بود 

) کیلوگرم 56/2(و مصرف کود دامی ) کیلوگرم 62/6(باالترین عملکرد را به خود اختصاص داده و با تیمارهای کمپوست گرانوله 
بود و پس از آن با ) کیلوگرم 19/1(در تیمار شاهد  سیب زمینیکمترین عملکرد . اختالف معنی داری از لحاظ آماری نداشتند

اختالف بین تیمار کمپوست و کود . مشاهده شد) کیلوگرم در مترمربع 87/1(در تیمار مصرف کود شیمیایی اختالف معنی دار 
کودهای شیمیایی و کمپوست و  فعملکرد گوجه فرنگی در اثر مصر). 2جدول(معنی دار نبود سیب زمینیشیمیایی از لحاظ عملکرد 

و ) کیلوگرم 35/1(، ورمی کمپوست )64/1(به تیمارهای کود شیمیایی  دامی افزایش یافت بطوریکه باالترین عملکرد مربوط
کمترین عملکرد گوجه فرنگی در . بود که با یکدیگر اختالف معنی داری نداشتند) کیلوگرم در متر مربع27/1(کمپوست گرانوله 

  .مشاهده شد) کیلوگرم 84/0(د تیمار شاه



 

  زمینیفرنگی و سیبنتایج تجزیه واریانس خیار، گوجه. 1جدول

  منابع تغییر
درجه 
  آزادی

 میانگین مربعات
 عملکرد تعداد میوه وزن تر بوته

  فرنگیگوجه  زمینیسیب  خیار  فرنگیگوجه  زمینیسیب  خیار  فرنگیگوجه  زمینیسیب  خیار
75/120  2 تکرار  ns  92/360  ** 01/5  ns 59/44  ns 82/0  ** 75/3  ns 196/0  ns 015/0  ns 078/0  ns 
59/4201  5 کود  ** 75/2760  ** 14/302  ** 07/190  ** 25/0  ** 44/45  ** 712/0  ** 266/1  ** 23/0  * 
60/63  10 خطا  40/45  60/33  98/22  003/0  58/6  075/0  115/0  047/0  

36/3  - ضریب تغییرات  27/4  05/6  06/14  95/0  46/13  71/11  95/14  86/17  
 و عدم معنی دار بودن می باشد%  1و % 5، به ترتیب نشاندهنده معنی دار بودن در سطح  nsو**،*
   

  زمینیفرنگی و سیبخیار، گوجه نتایج مقایسه میانگین.2جدول

  
 )کیلوگرم در متر مربع(عملکرد  تعداد میوه در بوته )گرم(وزن تر بوته

  فرنگیگوجه  زمینیسیب  خیار  فرنگیگوجه  زمینیسیب  خیار  فرنگیگوجه  زمینیسیب  خیار
99/196 کمپوست  d33/142  c44/94  b 12/28  c93/5  c50/16  bc91/1  cd32/2  bc 99/0  bc 

87/263 ورمی کمپوست  ab81/180  a22/103  ab83/39  ab43/6  a43/21  ab74/2  ab03/3  a 35/1  ab

34/251 دامیکود  bc30/165  b30/93  b68/33  bc27/6  b03/18  bc22/2  bcd56/2  ab 18/1  bc

52/246 کمپوست گرانوله  c68/181  a81/95  b65/31  bc37/6  ab46/20  ab34/2  bc62/2  ab 27/1  ab

69/277 کود شیمیایی  a87/172  a70/108  a50/46  a80/5  d47/24  a06/3  a87/1  c 64/1  a

77/184 شاهد  d22/103  d24/79  c70/24  c79/5  d42/13  c79/1  d19/1  d 84/0  c

  داری ندارندهای دارای حروف مشابه در هر ستون تفاوت معنیمیانگین



 

ا تیمار بطور کلی تیمار کود شیمیایی در گیاهان خیار و گوجه فرنگی دارای باالترین عملکرد، وزن تر بوته و تعداد میوه بود که ب
در حالیکه عملکرد غده سیب زمینی در تیمار کود شیمیایی کمتر از مصرف کمپوست . ورمی کمپوست اختالف معنی داری نداشت

نتایج همچنین نشان داد . تیمار کمپوست گرانوله و کود دامی در هر سه گیاه اختالف معنی داری از لحاظ عملکرد نداشتند. بود
  . د در تمامی گیاهان مورد مطالعه بودکمترین عملکرد در تیمار شاه

  
  بحث

با مصرف سایر انواع کود در تمامی گیاهان مورد ) عدم مصرف کود(نتایج آزمایش حاکی از وجود اختالف معنی دار بین شاهد 
مپوست به عبارت دیگر استفاده از انواع کمپوست بویژه ورمی کمپوست و ک. مطالعه از لحاظ عملکرد و اجزاء عملکرد می باشد

گزارش شده که کاربرد کمپوست در مزرعه جو . گرانوله همانند مصرف کودهای دامی و شیمیایی باعث افزایش عملکرد شده است
). 1998، 4کوک و همکاران(دهد درصدی ماده خشک گیاه شده و تعداد جوانه را در هر گیاه افزایش می 25بهاره موجب افزایش 

با افزایش طول مدت فرآوری کمپوست، و در نتیجه کاهش نسبت کربن به ازت، اثرات سمیت  نتیجه گرفتند) 1985( 5وونگ و چو
  . گرددایجاد شده احتمالی به دلیل کاهش اسیدهای آلی در کمپوست به حداقل رسیده یا متوقف می

کود های . است امروزه مصرف کودهای شیمیایی بویژه عناصر ریز مغذی در کشاورزی و گلخانه ها تاحدی اجتناب ناپذیر
استفاده از کودهای شیمیایی چه به صورت خاک  مصرف و چه . شیمیایی حاوی عناصر مورد نیاز و قابل جذب برای گیاه می باشند

اما درصورت عدم مصرف صحیح و . بصورت محلول پاشی باعث افزایش عملکرد و رشد گیاهان بویژه در محیط گلخانه می شوند
لوب زیست محیطی و اکولوژیکی برجای گذاشته و عامل بروز بیماریهای خاصی از جمله ناراحتی های اصولی، به شدت اثرات نامط

  . گوارشی و مسمومیت می باشد
کودهای دامی با داشتن انواع مختلفی ازعناصر غذایی اعم از کم مصرف و پرمصرف و بهبود خصوصیات خاک باعث افزایش 

از کود های دامی از لحاظ اقتصادی، مسائل زیست محیطی، اکولوژیکی، احتمال شیوع از طرفی استفاده . عملکرد گیاهان می شود
بیماریها، آفات و علفهای هرز در مزارع دارای محدودیت هایی می باشد و این مسائل در گلخانه که محیطی به شدت حساس است 

  . مخاطرات بیشتری ایجاد می کند
تواند به عنوان جایگزینی مناسب مقرون به صرفه با توان مناسب و با ارزش می های شهری به عنوان یک کود آلیکمپوست زباله

از طرفی مصرف کمپوست زباله شهری در خاک ). 2000، 6سامنر(ای برخوردار باشد در کشاورزی پایدار و کشت آلی، از جایگاه ویژه
توان به جنبه از جمله آن می. آن ایجاد نموده استهایی را نیز با توجه به خصوصیات فیزیکی و شیمیایی مواد موجود در نگرانی

عناصر مسموم کننده، عدم اطمینان از ارزش غذایی مواد موجود در آن برای تغذیه گیاه و عواقب زیست محیطی در خصوص انتقال 
؛ 2003، 7ولکوفسکی(های زیرزمینی و گیاهان و تجمع عناصر سنگین در خاک با گذشت زمان اشاره نمود ها از خاک به آبآالینده

  ). 1994، 8فریک و واتمن
کمپوست و زباله های شهری بوجود می آیند، عناصر قابل ) با استفاده از کرم خاکی(ورمی کمپوست ها که از تجزیه بیولوژیکی 

د غذایی کرم های خاکی با خوردن کمپوست و تجزیه آن و تبدیل و تحوالتی که در شکل موا. دسترس و مفیدی برای گیاهان دارند
از طرفی کود کمپوست با توجه به ویژگی های خاص خود، غالب . ایجاد می کنند، قابلیت جذب عناصر غذایی را افزایش می دهند

مواد تشکیل دهنده، مقدار مورد مصرف در خاک، قابلیت بهبود خصوصیات فیزیکی و ساختمان خاک و افزایش ظرفیت نگهداری 
. در خاک ایفا کرده و باعث افزایش عملکرد در تمام گیاهان مورد مطالعه دراین طرح شده استرطوبت، نقشی مشابه با کود دامی 

 Majoramبا مطالعه روی ) 2001(و الغدبان و همکاران  Glossostemon bruguieriبا مطالعه روی گیاه  )2001( 9هامودا
تواند به دلیل شود که این افزایش میر غذایی ماکرو میو برخی عناص اشاره کردند که کمپوست منجر به افزایش میزان کربوهیدرات

                                                 
4  .  Cook et al. 
5  .  Wong and Chu  
6 . Sumner 
7 . Wolkowski 
8  .  Fricke and Vogtmann 
9 . Hammoda 



 

اثرات مثبت کمپوست در افزایش سطح ریشه در واحد حجم خاک، کارایی مصرف آب و فعالیت فوسنتزی باشد که مستقیما روی 
  .ها موثر هستندفرآیندهای فتوسنتزی و تولید کربوهیدرات

. زیولوژیکی و ژنتیکی به شدت به مصرف کودهای شیمیایی حساس هستندگیاهان خیار و گوجه فرنگی گلخانه ای از لحاظ فی
برداری به شدت نیاز به مصرف کود های مختلف خاک مصرف و سایر عناصر غذایی بصورت بطوریکه در طول دوره رشد و مدت بهره

کمپوست گرانوله اختالف  در این آزمایش مشاهده شد عملکرد در صورت مصرف ورمی کمپوست، کود دامی و. محلول پاشی دارند
این مسئله نشاندهنده اهمیت مصرف ورمی کمپوست و پتانسیل جایگزین شدن با . زیادی با تیمار مصرف کودهای شیمیایی ندارد

زیرا ورمی کمپوست و کود دامی عالوه بر عناصر نیتروژن، فسفرو پتاسیم حاوی عناصر ریزمغذی نیز . کود های شیمیایی می باشد
- تواند به عنوان جایگزین کودهای شیمیایی برای چمنتحقیقات نشان داده است کمپوست می. برای گیاه ضروری است می باشد که

فرنگی و تمشک موجب های توتگزارش داده کاربرد کمپوست به عنوان مالچ در باغ) 1999( 10ولمری. ها مورد استفاده قرار گیرد
  . ه طوریکه هزینه تولید، قابل رقابت با کاربرد کودهای تجاری استشود، بتولید می افزایش محصول و کاهش هزینه

بطور کلی نتایج این آزمایش نشان داد استفاده از ورمی کمپوست و کمپوست گرانوله باعث افزایش قابل توجهی درعملکرد و 
. از لحاظ آماری معنی دار نیست اجزاء عملکرد گوجه فرنگی، خیار و سیب زمینی می شود و اختالف آن با کودهای دامی و شیمیایی

توصیه می گردد از ورمی کمپوست و کمپوست گرانوله در گیاهان گلخانه ای  و گیاهان غده ای که به خاک سبک و مناسبتری نیاز 
  . دارند استفاده شود و مصرف کودهای شیمیایی بدلیل اثرات مضر و مخرب آنها کاهش یابد
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