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بهینهسازی رشد و عملکرد عروسك پشتپرده با کاربرد ورمیکمپوست در
تراکمهای مختلف کشت
3

لیال تبریزی ،*1حسین محمدی 2و رضا صالحی

 .1استادیار گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز ،دانشکدۀ علوم و مهندسی کشاورزی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی،
دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
 .2کارشناسی ارشد گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز ،دانشکدۀ علوم و مهندسی کشاورزی ،پردیس کشاورزی و منابع
طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
 .3استادیار گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز ،دانشکدۀ علوم و مهندسی کشاورزی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی،
دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.

تاریخ پذیرش مقاله1394/07/20 :

تاریخ وصول مقاله1393/10/27 :

چكيده
بهمنظور بررسی اثر تراکم ( 75 50و  100سانتیمتر فاصلۀ بین ردشفها) و کود ورمیکمپوست (صفر  10 5و  15تون در هكتوار) بور
صفا

روشیی عملكرد کمی و کیفی عروس

ﭘیتﭘرده ( )Physalis peruviana L.ززماشیوی بوهصوور

فاکتورشول در االوب رور

بلوک های کامل تصادفی با سه تكرار در ﭘردشس کیاورزی و مناب ریییی دانیگاه تهران در سا 1392 ،صور
ززماشش بر بییتر صفا

گرفت .تیمارهای مورد

مورد اندازهگیری (اطر رواه ارتفاع بوته سطح برگ تیداد شاخۀ جانیی در بوته وزن خی

وزن میوه در بوته اطر و وزن ت
تیتراسیون شاختهای رن

بوتوه تیوداد و

میوه وزن کالیكس عملكرد کول و بازارﭘسوند اسویدشتۀ عصواره موواد جامود محلوو ،اسوید اابول

میوه وشتامین ث و فیالیت زنتیاکسیدانی) بهخصوص صفا

کمی تأثیر میناداری گذاشتند بهرووری کوه

کاربرد  15تن در هكتار ورمیکمپوست نسیت به شاهد وزن میوه در بوته عملكرد کل و درصد بازارﭘسندی را بهترتیب 37/82 37/31
و  11/52درصد افزاشش داد .فاصلۀ بین ردشف  100سانتی متر نیز به حصوو ،بییوترشن مقودار صوفا

رشودی و عملكورد منجور شود.

هم نین اثر متقابل فاصلۀ بین ردشف  100سانتیمتر همراه با کاربرد  15تن در هكتار ورمیکمپوست به حصو ،بییترشن تیداد میووه در
بوته و عملكرد بازارﭘسند منجر شد .بییترشن مقدار اسید اابل تیتراسیون و فیالیت زنتیاکسیدانی بوهترتیوب بوا کواربرد  15و  10تون در
هكتار ورمیکمپوست و بییترشن مقدار وشتامین ث اسید اابل تیتراسیون و مواد جامد محلو ،بهترتیب در فاصلۀ کیوت  75 50و 100
سانتیمتر میاهده شد.
كلیدواژهها :شاختهای رشدی عملكرد فاصلۀ کاشت کود زلی میوه.

* نوشسنده مسئو،

Email:

لیال تبریزی و همکاران

 .1مقدمه

درونبوتهای و برونبوتهای باشد حوداال باشود توا حوداکثر
1

ﭘیوتﭘورده از تیور بادمجانیوان ()Solanaceae

عملكرد بهدست زشد  .1تراکم مطلووب بوتوه بوه عوواملی

گیاهی گرمسیری و بومی جنووب زمرشكاسوت کوه اسومت

نظیر رام شراشط رشد نیازهای بازار ایموت بوذر ایموت

خوراکی زن میو ستهای زن است کوه بوا ﭘوشیوی بوه نوا

فوووروش محصوووو ،وزن بوووذر زموووان برداشوووت سووون

کالیكس محافظت میشود  .28 29 38اشن گیواه االوب

فیزشولوژشكی بذر و حاصلخیزی خواک بسوتگی دارد .39

فرزوری شوده

تأثیر تراکمهای مختلف کاشوت ( 10 5و  18بوتوه در متور

موجووود در میووو زن شووامل

مرب ) و هم نین نوع هورس روی سوه وارشتوۀ گونوهای از

فیسالینها وشتانولیدها فالونوئیدها زلكالوئیدها وشتامینها

عروس

ﭘیتﭘورده ()Physalis ixocarpa Brot.ex Horm

از جمله وشتامین ث بتاکاروتنها اندها و عناصور میودنی

نیان داد که بییترشن عملكورد در توراکم  18بوتوه در متور

است که سیب افزاشش ارزش اذاشی اشن گیاه شوده اسوت.

مرب حاصل شد  .36فاصلۀ بین ردشف  100و فاصلۀ بین

اشن گیاه خواص داروشی متیددی دارد از جمله یددشابت

بوتۀ  30سانتیمتر برای گونۀ  Physalis pubescensمناسب

عروس

به صور

تازهخوری و در مواردی بهصور

مصوورف موویشووود .ترکییووا

یدسرران درمان هپاتیت درمان زسوم سورفه کمو

اعال شد  .35مقدار اسید زسكوربی

بوه

تصفیۀ خون در کلیهها و جز زن .37

مواد جامد محلو،

بتاکوواروتن و لیكوووﭘن هووم در اراووا و مراحوول مختلووف

ورمیکمپوست از لحواظ جمییوت میكروبوی تنووع و

رسیدگی گوجهفرنگی متفاو

اسوت و فاصولۀ کاشوت 49

فیالیت زنها از دشگر کودهای زلوی انویتور اسوت و دارای

سانتیمتر بین ردشف نسیت به ساشر فاصلهها نتیجوۀ بهتوری

جمییت انیوهی از اارچها اکتینومیستها و باکتریهاسوت

داشته است  .43فاصلۀ  30و  35سوانتیمتور روی ردشوف

و نیز اابلیت زشادی در جذب و نگهوداری عناصور اوذاشی

گوجهفرنگی نسیت به دشگر فاصله ها به بهیود عملكرد کل

دارد و سیب افزاشش حاصلخیزی خاک نیز مویشوود .31

کیفیت و هم نین عملكرد بازارﭘسند میوه منجر شود .24

متیددی حاکی از اثر مثیوت ورمویکمپوسوت بور

با توجه به اشنكه اشن گیاه بهتازگی برای کیتوکار در اشران

رشد و عملكرد برخی گونههای گیاهی از جمله میزان رشد

در نظر گرفته شده و نظا های تولیود زن االوب در گلخانوه

و بیضی ﭘارامترهای بیوشیمیاشی فلفل 4 2افزاشش ارتفاع

است هدف ﭘژوهش حایر بررسی تأثیر تراکم و هم نین

سطح برگ وزن برگ وزن میووه عملكورد سوفتی میووه

مقدار کود ورمیکمپوست بر رشد و عملكرد اشون گیواه در

مطالیا

ماندگاری و مواد جامد محلو 3)TSS( ،در گوجوهفرنگوی

4

شراشط مزرعه و ارزشابی عملكرد و صفا

کیفی زن بود.

 41و افزاشش ﭘارامترهای رشدی فلفل  32است.
در صورتی گیاه در تراکم مطلوب اورار دارد کوه هموۀ

مواد و روشها

عوامل و شراشط محیطی (زب نور موواد اوذاشی و فضوای

بهمنظوور بررسوی اثور توراکم و کوود ورمویکمپوسوت بور

زشستی) در دسترس زن اورار گیورد و گیواه بتوانود از اشون

شاختهوای کموی و کیفوی گیواه عروسو

ﭘیوتﭘورده

عوامل بهرور کامل استفاده کند .در عینحوا ،راابوتهوای

مطالیووهای در سووا 1392 ،در اشسووتگاه تحقیقووا

گووروه

مهندسی علو باایانی و فضای سیز دانیگاه تهران واا در
محمدشهر کرج با عرض جغرافیاشی  36درجه و  19دایقوۀ

1. Physalis peruviana Linn.
2. apcicum annuum
3. Total soluble solids
4. Solanum lycopersicum L.

شمالی و روو ،جغرافیواشی  59درجوه شورای و  38دایقوۀ
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شمالی و ارتفاع  1320متور از سوطح درشوا انجوا گرفوت.

و  100سانتیمتر) و کود ورمویکمپوسوت (صوفر  10 5و

فاکتورشل در االب رر بلوکهای کامل

 15تن در هكتار) بودند .ایل از ززماشش از زمین مورد نظور

تصادفی با سه تكرار درنظر گرفته شد .تیمارهوای ززمواشش

نمونۀ خاک تهیه و بههمراه کود ورمیکمپوست وشژگیهای

شامل تراکمهای مختلف کیت (فاصلۀ بین ردشوف 75 50

شیمیاشی و فیزشكی زن اندازهگیری شد (جدو.)1 ،

ززماشش به صور

جدول  .1برخی خصوصیات خاک مکان آزمایش و ورمیكمپوست مورد استفاده
نیتروژن

ماد زلی

فسفر

ﭘتاسیم

()%

()%

()mg/kg

()mg/kg

خاک مزرعه

0/07

0/64

54/6

350

فسفر ()%

ﭘتاسیم ()%

ورمیکمپوست

1/49

26/20

0/61

0/73

ماد ززماشیی

ﭘس از اجرای عملیا

8/7

خاکورزی کر هاشی بوا ابیواد

()ds/m

لومی -رسی

1/03

7/50

 .1.2اندازهگيری صفا

-

1/58

رشدی و عملكرد

در ﭘاشان فصل رشد ﭘس از حذف اثر حاشویه از هور کور

 3 × 4/5متر اشجاد و جوی و ﭘیتهها با توجه به تیمارها در
هر کر

اسیدشته

هداشت الكترشكی

بافت خاک

زمواده شود (فاصولۀ روی ردشوف  50سوانتی متور

ﭘنج بوته بهرور تصادفی انتخاب و سپس تیداد شاخۀ جانیی

مربوو بوه تیموار

در بوته اطر رواه و ارتفاع بوته اندازهگیری شد؛ در نهاشوت

 75 50و  100سانتیمتر (فاصلۀ بین ردشفها) بوهترتیوب

بوتهها در زون  80درجۀ سانتیگراد بهمد

 24ساعت اورار

شش چهار و سه ردشف (جوی و ﭘیته) را شامل مویشود.

داده شودند و سووپس انوودازهگیووری وزن خیو

بید از زماده شدن جوی و ﭘیتهها تیمار کودی اعما ،شود.

گرفت .برای اندازهگیری سطح بورگ در اواسوط دور رشود

به منظور زماده شدن زمین برای انتقا ،نیا (اواشول خورداد)

از بوتهها جدا شد و با استفاده از دستگاه

درنظر گرفته شد) بهروری که هر کر

ش

روز ایل از انتقا ،زبیاری صور

 10برگ از هر ش

گرفوت و بالفاصوله

تییین سوطح بورگ ( )Area Meter CI-202سوطح بورگهوا

بید از کاشت نیز برای کاهش تنش روی نیا زبیاری انجوا

اندازه گیری و میانگین زن به عنوان سطح ت برگ مربو به

ﭘذشرفت .زبیاری در چند هفتۀ او ،دو بار در هفته و مراحل
بید از زن ش بار در هفته انجا گرفت .عملیا

وجین نیوز

با توجه به رشد علفهای هرز ﭘیوسته صوور

گرفوت .از

هر کر

ثیت شد .برای اندازه گیری عملكرد بوا توجوه بوه

اشنكه رسیدن میووه هوا تودرشجی بوود و از ابتودای رسویدن
میوه ها تا ﭘاشان ززماشش چهار چین صور

زمان کاشت تا برداشت اشن گیاه هیچگونه زفت شوا بیمواری

گرفت مجموع

وزن میوهها در چهار چین عملكرد کل درنظر گرفتوه شود.

میاهده نید .شادداشتبورداری بوا شوروع مرحلوۀ رسویدن

عملكرد بازارﭘسند نیوز بوههموین صوور

میوهها (اواشل شهرشور) زااز شد و فاصولۀ بوین چوینهوای

محاسویه شود و

میوه های با اطر بییتر از  15میلیمتر میوههوای بازارﭘسوند

مختلف برداشت با توجه بوه سورعت رسویدن میووههوا دو
هفتووه درنظوور گرفتووه شوود .در نهاشووت صووفا

زنهووا انجووا

درنظر گرفته شدند .برای اندازه گیوری تیوداد وزن و اطور

مووورد نظوور

میوهها ﭘس از رسیدن میوهها تیوداد زنهوا شادداشوت شود و

اندازهگیری شد که شامل موارد زشر بود:
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سپس  10میوه از مجموع میوههای رسید هر بوته بوهروور

روش تیتراسیون با شد و شدور ﭘتاسیم استفاده شد .در نهاشت

از میوهها (هموراه و بودون

وشتامین ث برحسب میلیگر در  100میلیلیتر و با استفاده

تصادفی انتخاب و وزن هر ش

کالیكس )1با استفاده از ترازوی  0/01اندازهگیری شد؛ اطور
هر ش

از میادلۀ  2بهدست زمد :3
()2

از میوهها نیز با استفاده از کولیس اندازهگیری شد.

= میلی گرم ویتامین  Cدر  100گرم نمونه

 .2.2اندازهگيری صفا

 × 0.88حجم محلول یدیدور پتاسیم مصرفی

کيف

میزان عصاره صاف شده میوه

برای اندازهگیری مواد جامد محلو ،اسیدشتۀ عصاره و اسید
2

اابل تیتراسیون ( )TAکه با استفاده از روش حسینی 21

 .4.2شاخ

انجا گرفت ابتدا زب میوههوای مربوو بوه هور تیموار بوا

برای اندازهگیری شاختهای رن

استفاده از زبمیوهگیر دستی گرفته شود .بورای انودازهگیوری

مینولتا( 5مد )CR-200 ،استفاده شد و در نهاشوت شواخت

مقدار مواد جامود محلوو ،از دسوتگاه رفراکتوومتر 3دسوتی
استفاده شد و مقدار مواد جامد محلو ،برحسوب بورشكس

های رنگ ميوه
از دسوتگاه رنو سونج

کروما 6و هیو 7از *( aمقدار  aبیانگر محوری است که شو

4

سوویز ( )-و روورف دشگوور

روورف زن نیوواندهنوود رنوو

شادداشت شد .درصد اسید اابل تیتراسیون (اسید سویترش )

نیاندهند رن

و  pHبا روش تیتراسیون سود  0/2نرموا ،و بوا اسوتفاده از

محوری است که ش

دستگاه ﭘیاچ متر ( Seven Easy pH, Metter Toledo AG,

( )-و ررف دشگر محور نیاندهند رن

 )8603 Schwerzenbach, Switzerlandاندازهگیری شود و

با استفاده از میادلههای  3و  4محاسیه شدند :21

درصد اسید اابل تیتراسیون با استفاده از میادلۀ  1محاسیه و

ارموز ( )+اسوت) و *( bمقودار  bبیوانگر
ررف محور نیاندهند رنو

زبوی

زرد ( )+است) و

()3

ثیت شد:

)* = arctangent (b*/aزاوشه هیو ()h°

A  S .N .E 100
()1
C
در اشن رابطه  Aمقدار اسید در عصار میوه (گر اسید

()4
 = √a*2 + b*2کروما )(Chroma

االب میوه (اسید سیترش ) در  100میلیلیتر عصار میووه)
 Sمقدار سود مصرفشده (میلیلیتر)  Nنرمالیته سوود (0/2

 .5.2ظرفيت آنت اکسيدان

نرما E )،اکیوا ن اسید موورد نظور ( 0/064بورای اسوید

انودازهگیوری فیالیوت زنتوویاکسویدانی کول براسوواس روش
کولكارنیر و زرادشا  25با کمی تغییور و بوا اسوتفاده از  2و

سیترش ) و  Cمقدار عصار میوه (میلیلیتر) است.

8

-2دیفنیل -1ﭘیكرشل هیدرازشل  0/1میلویموو ر صوور
 .3.2ویتامين ث

گرفووت و سووپس جووذب در رووو ،موووج  517نووانومتر

برای اندازه گیری مقدار وشتامین ث (اسوید زسوكوربی ) از

اندازهگیری شد که بیانگر مقدار  DPPHبواایمانوده اسوت.
فیالیت خنثیکنندگی رادشكوا DPPH ،توسوط عصواره کوه

1. Calix
2. Titratable acid
3. Refractometer

(گرم قند موجود در  100گرم عصارۀ میوه)

5 . Minolta
6 . Chroma
7 . Hue
)8 . 2,2-Diphenyl-1-Picrylhydrazyl (DPPH

4. Brix
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سطح برگ تیداد شاخۀ جانیی در بوته اطر رواه

مییاری از میزان فیالیت زنتیرادشكالی عصاره است مطواب

صفا

میادلۀ  5محاسیه شد:

ارتفوواع و وزن خیوو

بوتووه مینووادار بووود ( P≤0/01و

 )P≤0/05اما اثرهای متقابل تیمارها بر هیچ شو

()5
× 100

ارائت نمونه
ارائت شاهد

مذکور مینادار نیود.

= درصد ظرفیت زنتی اکسیدانی

کاربرد  15تن در هكتار ورمیکمپوست بییوترشن توأثیر
را بر سطح ت برگ اطر رواوه تیوداد شواخۀ جوانیی در

برای تجزشه و تحلیل داده های بهدست زمده با اسوتفاده از

بوته ارتفاع بوته و وزن خی

نر افزار زماری ( SASنسخۀ  )9/12و مقاشسۀ میانگینها بوا

و ارتفاع بوته بین کواربرد  10 5و  15تون در هكتوار کوود

گرفت.

ورمی کمپوست تفواو
انییابا

 .3نتایج و بحث
 .1.3شاخ

بوتوه داشوت (جودو)2 ،

اگرچه در مورد سطح ت برگ تیداد شاخۀ جانیی در بوته

استفاده از ززمون چنددامنه ای دانكون در سوطح احتموا5 ،
درصد صور

از صوفا

مینواداری میواهده نیود .توسویۀ

گل جیفری 1و همییهبهار 2بهدلیل فوراهم کوردن

عناصر اذاشی برای گیاه توسط ورمیکمپوست و در نتیجوه

های رشد

 .1.1.3سطح برگح تعداد شاخۀ جانب

رشد بهتر و توسیۀ رشیوه در خواک و در ﭘوی زن افوزاشش

در بوتهح قطر

رشد و افزاشش شاخۀ فرعوی بوود  .9دلیول افوزاشش وزن

طوقهح ارتفاع و وزن خشک بوته

خی

نتاشج تجزشۀ وارشانس دادهها نیوان داد (دادههوا نیوان داده

گیاه تغییر عناصر اذاشی خاک به شكل اابل جذب

برای گیاه در اثر کاربرد ورمیکمپوست عنوان شد .45

نیدهاند) که اثرهوای سواد ورموی کمپوسوت و توراکم بور

جدول  .2مقایسۀ میانگین برخی صفات رویشی گیاه عروسك پشتپرده تحت تأثیر تراكم كشت و كاربرد ورمیكمپوست

سطح ت برگ

تیداد شاخۀ جانیی

اطر رواه

ارتفاع بوته

()mm-2

در بوته

()mm

()cm

()g

0

4638/60b

10/18b

22/77c

74/74b

359/53c

ورمیکمپوست

5

4786/27ab

11/66a

25/08b

79/55ab

374/54bc

()t/ha

10

4885/27a

11/51a

26/54ab

81/07ab

434/62ab

15

4902/19a

11/88a

27/09a

84/51a

489/16a

50

4227/60c

8/89c

19/24c

68/63c

190/17c

b

b

b

b

تیمار

فاصلۀ بین ردشفها
()cm

b

75

4934/36

11/69

27/53

100

5247/29a

13/36a

29/33a

79/91

91/36a

وزن خی

21

بوته

481/99

571/23a

در هر ستون مربو به هر تیمار میانگینهای دارای حروف میترک از نظر زماری اختالف میناداری ندارند (.)P≤0/05
1 . Tagetes erecta
2 . Calendula officinalis L.
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نیز نیان داد کوه توراکم 100

میبندد که نتیجۀ زن کاهش دیاکسید کربن در سولو،هوای

تأثیر تراکم بر اشن صفا

سانتیمتر فاصلۀ بین ردشوفهوا بییوترشن توأثیر را بور اشون

روزنه و در نهاشت کاهش فتوسنتز و ساختوسواز خواهود

صفا

بود .13

داشته است .در زمینۀ اثر تراکم بور ارتفواع بوتوه در

گیاهان گوجهفرنگی  6 14و فلفل  46نتواشج میوابهی
بهدست زمد .هم نین نتاشج میابهی در گیاه فلفل بوا تیوداد

 .2.3صفا

شاخۀ جانیی در بوته گزارش شد  .23 27کاهش ارتفاع

نتاشج تجزشۀ وارشانس دادهها نیان داد کوه توأثیر توراکم بور

و تیداد سااۀ جوانیی در توراکمهوای بییوتر ممكون اسوت

کلیۀ صفا

مربو به عملكورد و میووه از جملوه تیوداد و

بهدلیل افزاشش راابت بین گیاهان برای دستیابی به رروبوت

وزن میوه در بوتوه اطور و وزن تو میووه وزن کوالیكس

و مواد اذاشی باشد .سطح برگ وزن خی

مربوط به عملكرد

عملكرد کل و بازارﭘسند مینادار شود ( .)P≤0/01هم نوین

بورگ و انودا

هواشی فلفل شیرشن نیز با افزاشش تراکم بوته کاهش داشوت

تیمار ورمیکمپوست بر تیداد و وزن میوه در بوته عملكرد

که علت زن کاهش فتوسنتز در واحد سطح برگ بیوان شود

کل و بازارﭘسند اثر مینواداری گذاشوت ( )P≤0/01اموا بور

 .22بهرور کلی کاهش رشود و عملكورد در توراکمهوای

صفاتی نظیر وزن ت میوه وزن کالیكس و اطور میووه اثور

بییتر به دلیل افزاشش راابت بین گیاهان و توأثیر منفوی بور

میناداری نداشت .از ررف دشگر اثرهوای متقابول تیمارهوا

فراشند فتوسونتز و هم نوین کمیوود عناصور اوذاشی اسوت

تنهووا در دو صووفت تیووداد میوووه ( )P≤0/01و عملكوورد

بهروری که نور کم سیب بسوته شودن سولو،هوای روزنوه

بازارﭘسند ( )P≤0/05مینادار شد .بییترشن مقدار وزن میووه

میشود و درنتیجه جذب دیاکسیدکربن کاهش ﭘیدا میکند

در بوته عملكرد میوه و درصد بازارﭘسندی بوا کواربرد 15

که در نهاشت تأثیر منفی بر فراشند فتوسنتز خواهد گذاشوت

تن در هكتار ورمیکمپوست بهدسوت زمود بوهرووری کوه

 .20از ررف دشگر با افزاشش تراکم که در نتیجۀ زن گیواه

نسیت به عد کواربرد ورمویکمپوسوت بوهترتیوب 37/31

ممكن است دچار کمیود زب شود گیاه در ﭘاسخ به کمیوود

 37/82و 11/52درصد افزاشش نیان داد (جدو.)3 ،

زب سلو ،های روزنه خود را برای جلوگیری از تیورق زب
جدول  .3مقایسۀ میانگین صفات مربوط به عملکرد گیاه عروسك پشتپرده تحت تأثیر تراكم كشت و كاربرد ورمیكمپوست
وزن میوه در بوته

عملكرد کل

درصد

()g

()t/ha

بازارﭘسندی

0

478/87c

11/50c

65/47b

ورمیکمپوست

5

b

555/87

b

13/42

a

70/99

()t/ha

10

b

579/65

b

13/99

a

72/47

15

a

15/85

a

72/99

50

138/65c

5/54c

44/38c

75

b

تیمار

فاصلۀ بین ردشفها
()cm

100

657/57
634/24

931/09a

a

b

16/91

18/62a

b

80/18

86/89a

در هر ستون مربو به هر تیمار میانگینهای دارای حروف میترک از نظر زماری اختالف میناداری براساس ززمون دانكن ندارند (.)P≤0/05
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میرسد ورمیکمپوست با تأمین عناصر اذاشی مناسب برای

تووأثیر مثیووت ورموویکمپوسووت بوور رشوود بسوویاری از
باایوانی شوامل گوجوهفرنگوی 10 18 19

محصو

گیاه در اشجاد تیاد ،میان رشد روشیی و زاشیی و افوزاشش

فلفل  7 8و بادمجان 17 1میاهده شد .بهنظر میرسود

تیداد سااههای فرعی گلدهنده در ری فصول رشود توأثیر

اثوور مثیووت ورموویکمپوسووت بوور افووزاشش رشوود روشیووی و

مثیتی بر افزاشش عملكرد داشته است.

هم نین عملكرد گیواه احتموا ً هوم بوهدلیول توأثیر زن بور

از بین فواصل مختلف بین ردشفها نیز کمترشن توراکم

هوموسی خواک و

( 100سانتیمتر فاصلۀ بین ردشف ها) بهتورشن نتیجوه را در

تأثیر مستقیم بر فراهمی عناصور اوذاشی بورای گیواه و هوم

مربو به عملكرد نیان داد .هم نوین اثرهوای

شیمیاشی و افزاشش ترکییا

خصوصیا

بهدلیول نقوش ورموی کمپوسوت در تحرشو

همۀ صفا

فیالیوت هوای

متقابل تراکم و ورمی کمپوست بور تیوداد میووه در بوتوه و

خاک و در ﭘی زن تولید مواد شیههورمونی و اثر

عملكرد بازارﭘسند مینادار شد بهروری که بییترشن مقودار

زن بر فیزشولوژی رشد و بهیوود زن مویتوانود باشود .نتواشج

در فاصلۀ بین ردشف  100سانتیمتر و با کاربرد

بیولوژش

برخی مطالیا

اشن صفا

حاکی از افزاشش اسیدشته در نتیجۀ افوزاشش

 15تن در هكتار ورمیکمپوست بهدسوت زمود (شوكل .)1

ری فراشنود هضوم و تجزشوۀ موواد زلوی

نتاشج میانگین وزن ت میوه وزن کوالیكس و اطور میووه را

توسط کر های خاکی در ورمیکمپوست اسوت .34 42

تحت تأثیر تراکم نیان مویدهود کوه بوا توجوه بوه شوكل

ترکییا

هیومی

هم نین تیدشد فیالیت های بیولوژش

بییترشن مقدار اشن صفا

خاک سیب تحرش

تولید تنظیمکننده های رشد می شوند  .10ازاشن رو بوه نظور

در تراکم  100سانتیمتور فاصولۀ

بین ردشفها دشده میشود (شكل .)2

شکل  .1تعداد میوه در بوته (الف) و عملکرد بازارپسند (ب) گیاه عروسك پشتپرده تحت اثرهای متقابل تراكم كشت و
ورمیكمپوست

1

میانگینهای دارای حروف مشترک از نظر آماری اختالف معناداری ندارند (.)P≤0/05

1 . Solanum melongena L.
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شکل  .2میانگین وزن كالیکس (الف) ،قطر (ب) و وزن تكمیوه (ج) در گیاه عروسك پشتپرده تحت تأثیر تراكم كشت
میانگینهای دارای حروف مشترک از نظر آماری اختالف معناداری ندارند (.)P≤0/05

 .3.3صفا

تراکم های کمتر (فاصلۀ بوین ردشوفهوا  100و فاصولۀ

کيف
کیفوی نیوان

روی ردشف  30سانتیمتر) در فلفل دلمهای سویب افوزاشش

نتاشج تجزشۀ وارشانس دادههای مربو به صفا

وزن میوه در بوته ارتفاع و تیداد شاخۀ جانیی میشود 5

داد (دادهها نیان داده نیدهاند) که تیمار ورمیکمپوسوت تنهوا

که با نتاشج تحقی حایر مطابقوت دارد؛ اموا اشون محققوان

روی اسیدشتۀ اابل تیتراسیون و فیالیت زنتیاکسیدانی بهترتیب

برخالف نتاشج تحقی حایر بییترشن عملكورد کول را در

در سطح احتما 5 ،و  1درصد اثر میناداری داشت و بر دشگور
صفا اثر میناداری نداشت .هم نین اثر تراکم بر مواد جامود

تراکم های بییتر (فاصلۀ بین ردشوف هوا  50و فاصولۀ روی

محلو ،اسیدشتۀ اابل تیتراسویون و وشتوامین ث بوهترتیوب در

ردشووف  20سووانتیمتوور) و کمتوورشن عملكوورد کوول را در

سطح احتما 5 1 ،و  1درصد اثر میناداری گذاشت و بر دشگر

تراکم های کمتر گوزارش کردنود .بوا افوزاشش فاصولۀ بوین

صفا کیفی مینادار نید .هم نوین اثرهوای متقابول توراکم و

بوتهها میانگین رو ،و اطر میووه افوزاشش و میوانگین وزن

ورمیکمپوست بر صفا کیفی مینادار نید.

هر میوه با کاهش فاصولۀ کاشوت کواهش شافوت  .30در

مقاشسۀ میانگین صفا

زمینووۀ افووزاشش وزن میوووه در بوتووه روی فلفوول 11 33

کیفی نیان میدهد که بییوترشن

مقدار اسید اابل تیتراسیون ( 1/63گور سویترش

خربزه  12و گوجهفرنگی  6نتاشج میابهی بهدست زمود

اسوید در

 100میلوویلیتوور نمونووه) و فیالیووت زنتوویاکسوویدانی (73/34

که دلیول زن را راابوت کمتور بورای موواد اوذاشی فضوای

درصد) بهترتیب در تیمار  15و  10تن در هكتوار میواهده

فیزشكی و زب در تراکم های کمتر دانستند .با توجه به اشنكه

شوود (شووكل  .)3بییووترشن اسووید اابوول تیتراسوویون نیووز در

بازارﭘسندی اشن میوه در اشن تحقی در رابطه با اطور میووه

بییترشن تراکم دشده شد که در مورد اشن صفت بین فواصل

بوده است و اطر میوه تحوت توأثیر توراکم اورار گرفتوه در

 75و  100سانتیمتر فاصلۀ بین ردشفها اختالف میناداری

تراکمهای کمتر که اطر میوه بییوتر بوود بازارﭘسوندی نیوز

میاهده نید (شكل  - 4الف) .وشتامین ث نیز تحت توأثیر

بییتر از دشگر تراکمها محاسیه شد.

تیمار تراکم ارار گرفت و بییترشن مقودار زن در تیموار 75
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سانتیمتر فاصلۀ بین ردشفها میاهده شد اگرچه بوین 50

نتیجووه رسوویدند کووه کوواربرد نهووادههووای زلووی بوور فیالیووت

و  75سانتیمتر فاصلۀ بوین ردشوفهوا اخوتالف مینواداری

زنتیاکسیدانی اشون گیواه بوهروش دی .ﭘوی .ﭘوی .اچ .توأثیر

میاهده نید (شكل  - 4ب) .هم نین اثر توراکم بور موواد

مینادار نداشته است و اسوتفاده از روش هوای دشگور بورای

بود کوه بییوترشن مقودار اشون

را توصیه کردهاند  .16نتواشج

جامد محلو ،به اشن صور

سنجش فیالیت اشن ترکییا

صفت ( 14/40برشكس) در بییترشن تراکم ( 50سوانتیمتور

تحقیووو بووور روی مارچوبوووه 1بیوووانگر توووأثیر مینوووادار

فاصلۀ بوین ردشوفهوا) دشوده شود اگرچوه بوین  50و 75

ورمیکمپوست بر فیالیت زنتویاکسویدانی اشون گیواه اسوت

سانتیمتر فاصلۀ بین ردشفها اخوتالف مینواداری میواهده

 40و نتاشج میابهی نیز در کاربرد کود دامی کمپوسوت و

نید (شوكل  - 4ج) .برخوی از محققوان در مطالیوهای در

ورموویکمپوسووت روی  Andrographis paniculataگیوواه

مقاشسۀ اثر نظا کیت کمنهاده و راشج در تولید فلفل به اشن

داروشی بومی زسیای شرای بهدست زمده است .44

شکل  .3میانگین اسید قابل تیتراسیون (الف) و ظرفیت آنتیاكسیدانی (ب) تحت تأثیر ورمیكمپوست در گیاه عروسك پشتپرده
میانگینهای دارای حروف میترک از نظر زماری اختالف میناداری ندارند (.)P≤0/05

1

شکل  .4میانگین اسید قابل تیتراسیون (الف) ،ویتامین ث در نمونه تر (ب) و مواد جامد محلول (ج) تحت تأثیر تراكم كشت در
گیاه عروسك پشتپرده
میانگینهای دارای حروف میترک از نظر زماری اختالف میناداری ندارند (.)P≤0/05
1. Asparagus racemosus
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کیفی مویتوانود

جاشگزشن کودهوای شویمیاشی بود ،کورده اسوت .بییوترشن

تراکم و کود ورمیکمپوست بر صفا

اثرهای متفاوتی داشته باشد .برای مثا ،مقودار وشتوامین ث

عملكرد در تراکم  100سوانتیمتور فاصولۀ بوین ردشوف هوا

در گیاه فلفل در تراکمهوای کمتور ( 30 × 100سوانتیمتور)

بهدست زمد که دلیول زن راابوت کمتور بوین گیاهوان بوود؛

بییتر است .هم نین افزاشش کاربرد کود نیتوروژن وشتوامین

درنتیجه تییین تراکم مناسب بهمنظور بهرهوری مطلووب از

ث را افزاشش میدهد  5درحالی که نتاشج تحقی حایور

انرژی تابیی رروبت و مواد اوذاشی موجوود در خواک و

نیان داد که کود ورمیکمپوست اثر مینواداری بور وشتوامین

افزاشش کاراشی مصرف زب برای دستیابی به عملكرد بییتر

ث نداشت .در تحقی دشگری تراکم بوته گیاه فلفول روی

یروری بهنظر میرسد .از ررف دشگر علیرام محدودشت

وشتامین ث  pHو مواد جامد محلو ،اثر میناداری نداشوت

در مطالیا

بییوتر شوواهد

 2که در مورد وشتامین ث و  pHنتاشج میابه نتاشج تحقی

موجود اشن امید را که حرکت بهسوی کیواورزی ارگانیو

حایر بود .هم نوین کواهش توراکم بوتوه سویب افوزاشش

کیفیت و از جمله مقدار زنتیاکسیدان را در بسیاری از مواد

وشتامین ث می شود که دلیل زن را کاهش راابت و افوزاشش

اذاشی و گیاهی افزاشش خواهد داد تقوشت میکند.

موجود و نیاز برای تحقیقوا

فتوسنتز در توراکم هوای کمتور و در نتیجوه افوزاشش تولیود
کربوهیدرا

بیان کردند  .43زبیاری کمتر شوا دور زبیواری
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