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 چكيده

تون در هكتوار( بور     15و  10  5کمپوست )صفر   ها( و کود ورمی متر فاصلۀ بین ردشفسانتی 100و  75  50منظور بررسی اثر تراکم )به

صوور  فاکتورشول در االوب رور       (  ززماشیوی بوه  .Physalis peruviana Lپرده )صفا  روشیی  عملكرد کمی و کیفی عروس  پیت

های مورد  صور  گرفت. تیمار 1392های کامل تصادفی با سه تكرار  در پردشس کیاورزی و مناب  ریییی دانیگاه تهران در سا،  بلوک

ی در بوته  وزن خی  بوتوه  تیوداد و   گیری )اطر رواه  ارتفاع بوته  سطح برگ  تیداد شاخۀ جانی ززماشش بر بییتر صفا  مورد اندازه

میوه  وزن کالیكس  عملكرد کول و بازارپسوند  اسویدشتۀ عصواره  موواد جامود محلوو،  اسوید اابول          اطر و وزن ت   وزن میوه در بوته 

کوه   رووری خصوص صفا  کمی تأثیر میناداری گذاشتند  به اکسیدانی( بههای رن  میوه  وشتامین ث و فیالیت زنتیتیتراسیون  شاخت

 82/37  31/37ترتیب کمپوست نسیت به شاهد  وزن میوه در بوته  عملكرد کل و درصد بازارپسندی را به تن در هكتار ورمی 15کاربرد 

متر نیز به حصوو، بییوترشن مقودار صوفا  رشودی و عملكورد منجور شود.         سانتی 100درصد افزاشش داد. فاصلۀ بین ردشف  52/11و 

کمپوست به حصو، بییترشن تیداد میووه در  تن در هكتار ورمی 15متر همراه با کاربرد سانتی 100صلۀ بین ردشف هم نین اثر متقابل فا

تون در   10و  15ترتیوب بوا کواربرد    اکسیدانی بوه بوته و عملكرد بازارپسند منجر شد. بییترشن مقدار اسید اابل تیتراسیون و فیالیت زنتی

 100و  75  50ترتیب در فاصلۀ کیوت  ر وشتامین ث  اسید اابل تیتراسیون و مواد جامد محلو، بهکمپوست  و بییترشن مقداهكتار ورمی

 متر میاهده شد.سانتی

 های رشدی  عملكرد  فاصلۀ کاشت  کود زلی  میوه. شاخت ها: واژه كلید
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 مقدمه .1

(  Solanaceaeاز تیور  بادمجانیوان )   1پورده عروس  پیوت 

وب زمرشكاسوت کوه اسومت    گیاهی گرمسیری و بومی جنو 

ای زن است کوه بوا پوشیوی بوه نوا       خوراکی زن  میو  سته

. اشن گیواه االوب   38  29   28شود کالیكس محافظت می

شوده   صور  فرزوری خوری و در مواردی بهصور  تازه به

ترکییووا  موجووود در میووو  زن شووامل شووود. مصوورف مووی

ها یدها  وشتامینها  وشتانولیدها  فالونوئیدها  زلكالوئفیسالین

ها  اندها و عناصور میودنی   از جمله وشتامین ث  بتاکاروتن

است که سیب افزاشش ارزش اذاشی اشن گیاه شوده اسوت.   

اشن گیاه خواص داروشی متیددی دارد  از جمله یددشابت  

یدسرران  درمان هپاتیت  درمان زسوم  سورفه  کمو  بوه     

 .37ها و جز زن تصفیۀ خون در کلیه

مپوست از لحواظ جمییوت میكروبوی  تنووع و     کورمی

تور اسوت و دارای   فیالیت زنها از دشگر کودهای زلوی  انوی  

هاسوت  ها و باکتریها  اکتینومیستجمییت انیوهی از اارچ

و نیز اابلیت زشادی در جذب و نگهوداری عناصور اوذاشی    

. 31شوود   دارد و سیب افزاشش حاصلخیزی خاک نیز موی 

کمپوسوت بور   از اثر مثیوت ورموی  مطالیا  متیددی حاکی 

های گیاهی از جمله میزان رشد رشد و عملكرد برخی گونه

افزاشش ارتفاع    4 2و بیضی پارامترهای بیوشیمیاشی فلفل

سطح برگ  وزن برگ  وزن میووه  عملكورد  سوفتی میووه      

 4فرنگوی در گوجوه  3(TSSماندگاری و مواد جامد محلو، )

41  دی فلفل افزاشش پارامترهای رشو32 .است 

در صورتی گیاه در تراکم مطلوب اورار دارد کوه هموۀ    

عوامل و شراشط محیطی )زب  نور  موواد اوذاشی و فضوای    

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

هوای  حوا،  راابوت   رور کامل استفاده کند. در عین عوامل به

                                                           
1. Physalis peruviana Linn. 
2. apcicum annuum 
3. Total soluble solids 

4. Solanum lycopersicum L. 

شود توا حوداکثر    ای باشد حوداال با بوتهای و برونبوتهدرون

. تراکم مطلووب بوتوه بوه عوواملی     1دست زشد عملكرد به

نظیر رام  شراشط رشد  نیازهای بازار  ایموت بوذر  ایموت    

فوووروش محصوووو،  وزن بوووذر  زموووان برداشوووت  سووون 

. 39فیزشولوژشكی بذر و حاصلخیزی خواک بسوتگی دارد   

بوتوه در متور    18و  10  5های مختلف کاشوت )  تأثیر تراکم

ای از  و هم نین نوع هورس روی سوه وارشتوۀ گونوه    مرب ( 

( Physalis ixocarpa Brot.ex Hormپورده ) عروس  پیت

بوتوه در متور    18نیان داد که بییترشن عملكورد در توراکم   

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

مناسب  Physalis pubescensمتر برای گونۀ سانتی 30بوتۀ 

. مقدار اسید زسكوربی   مواد جامد محلو،  35اعال  شد 

بتاکوواروتن و لیكوووپن هووم در اراووا  و مراحوول مختلووف   

 49فرنگی متفاو  اسوت و فاصولۀ کاشوت    رسیدگی گوجه

ها نتیجوۀ بهتوری    متر بین ردشف نسیت به ساشر فاصلهسانتی

متور روی ردشوف   سوانتی  35و  30. فاصلۀ 43داشته است 

ها به بهیود عملكرد کل   فاصله فرنگی نسیت به دشگرگوجه

. 24کیفیت و هم نین عملكرد بازارپسند میوه منجر شود  

کار در اشران  و تازگی برای کیت با توجه به اشنكه اشن گیاه به

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

هدف پژوهش حایر  بررسی تأثیر تراکم و هم نین   است 

کمپوست بر رشد و عملكرد اشون گیواه در   مقدار کود ورمی

 شراشط مزرعه و ارزشابی عملكرد و صفا  کیفی زن بود.

 

 هامواد و روش

کمپوسوت بور   منظوور بررسوی اثور توراکم و کوود ورموی      به

پورده   هوای کموی و کیفوی گیواه عروسو  پیوت      شاخت

در اشسووتگاه تحقیقووا  گووروه   1392ای در سووا،  مطالیووه

ای سیز  دانیگاه تهران واا  در مهندسی علو  باایانی و فض

 یقوۀ دا 19درجه و  36محمدشهر کرج با عرض جغرافیاشی 

دایقوۀ   38درجوه شورای و    59شمالی و روو، جغرافیواشی   



 های مختلف كشتوست در تراكمكمپپرده با كاربرد ورمیسازی رشد و عملکرد عروسك پشتبهینه

 

 1394زمستان   4شماره   17دوره 
991 

متور از سوطح درشوا انجوا  گرفوت.       1320شمالی و ارتفاع 

های کامل صور  فاکتورشل در االب رر  بلوک ززماشش به

تیمارهوای ززمواشش    تصادفی با سه تكرار درنظر گرفته شد.

 75  50های مختلف کیت )فاصلۀ بین ردشوف  شامل تراکم

و  10  5کمپوسوت )صوفر    متر( و کود ورموی سانتی 100و 

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

های کمپوست وشژگیهمراه کود ورمی نمونۀ خاک تهیه و به

 (.1جدو، گیری شد )شیمیاشی و فیزشكی زن اندازه

 

 كمپوست مورد استفاده ورمی و خاک مکان آزمایش برخی خصوصیات .1 جدول

 ماد  ززماشیی
 نیتروژن

)%( 

 ماد  زلی

)%( 

 فسفر

(mg/kg) 

 پتاسیم

(mg/kg) 
 اسیدشته

 هداشت الكترشكی

(ds/m) 
 بافت خاک

 رسی -لومی 03/1 7/8 350 6/54 64/0 07/0 خاک مزرعه

 -   پتاسیم )%( فسفر )%(   

 - 58/1 50/7 73/0 61/0 20/26 49/1 کمپوست ورمی

 

هاشی بوا ابیواد   ورزی  کر  پس از اجرای عملیا  خاک

ها با توجه به تیمارها در متر اشجاد و جوی و پیته 3 × 5/4

سوانتی متور    50هر کر  زمواده شود )فاصولۀ روی ردشوف     

که هر کر  مربوو  بوه تیموار    روری درنظر گرفته شد(  به

ترتیوب  ها(  بوه متر )فاصلۀ بین ردشفسانتی 100و  75  50

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

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

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

ش  روز ایل از انتقا،  زبیاری صور  گرفوت و بالفاصوله   

بید از کاشت نیز برای کاهش تنش روی نیا زبیاری انجوا   

پذشرفت. زبیاری در چند هفتۀ او، دو بار در هفته و مراحل 

بار در هفته انجا  گرفت. عملیا  وجین نیوز  بید از زن ش 

هرز پیوسته صوور  گرفوت. از   های با توجه به رشد علف

گونه زفت شوا بیمواری   زمان کاشت تا برداشت اشن گیاه هیچ

بورداری بوا شوروع مرحلوۀ رسویدن      میاهده نید. شادداشت

هوای  ها )اواشل شهرشور( زااز شد و فاصولۀ بوین چوین   میوه

هوا دو  مختلف برداشت با توجه بوه سورعت رسویدن میووه    

مووورد نظوور هفتووه درنظوور گرفتووه شوود. در نهاشووت صووفا  

 گیری شد که شامل موارد زشر بود: اندازه

 گيری صفا  رشدی و عملكرداندازه. 2.1

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

رور تصادفی انتخاب و سپس تیداد شاخۀ جانیی پنج بوته به

گیری شد؛ در نهاشوت  در بوته  اطر رواه و ارتفاع بوته اندازه

ساعت اورار   24مد   گراد بهدرجۀ سانتی 80 ها در زونبوته

گیووری وزن خیوو  زنهووا انجووا  داده شودند و سووپس انوودازه 

گیری سطح بورگ در اواسوط دور  رشود     گرفت. برای اندازه

دستگاه ها جدا شد و با استفاده از  برگ از هر ش  از بوته 10

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

برگ مربو  به  عنوان سطح ت  نگین زن بهگیری و میا اندازه

گیری عملكرد بوا توجوه بوه     هر کر  ثیت شد. برای اندازه

هوا تودرشجی بوود و از ابتودای رسویدن       اشنكه رسیدن میووه 

ها تا پاشان ززماشش چهار چین صور  گرفت  مجموع  میوه

ها در چهار چین  عملكرد کل درنظر گرفتوه شود.    وزن میوه

هموین صوور  محاسویه شود و     ز بوه عملكرد بازارپسند نیو 

هوای بازارپسوند    متر  میوه میلی 15های با اطر بییتر از  میوه

گیوری تیوداد  وزن و اطور     درنظر گرفته شدند. برای اندازه

ها تیوداد زنهوا شادداشوت شود و      ها پس از رسیدن میوه میوه
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روور  های رسید  هر بوته بوه  میوه از مجموع میوه 10سپس 

ها )هموراه و بودون    زن هر ش  از میوهتصادفی انتخاب و و

گیری شد؛ اطور   اندازه 01/0ترازوی  ( با استفاده از 1کالیكس

 گیری شد. ها نیز با استفاده از کولیس اندازه هر ش  از میوه

 

 گيری صفا  کيف اندازه .2.2

گیری مواد جامد محلو،  اسیدشتۀ عصاره و اسید  برای اندازه

 21استفاده از روش حسینی  که با 2(TA)اابل تیتراسیون 

هوای مربوو  بوه هور تیموار بوا        انجا  گرفت  ابتدا زب میوه

گیوری   گیر دستی گرفته شود. بورای انودازه   استفاده از زبمیوه

دسوتی   3مقدار مواد جامود محلوو، از دسوتگاه رفراکتوومتر    

 4استفاده شد و مقدار مواد جامد محلو، برحسوب بورشكس  

تیتراسیون )اسید سویترش (  شادداشت شد. درصد اسید اابل 

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

 ,Seven Easy pH, Metter Toledo AGاچ متر )دستگاه پی

8603 Schwerzenbach, Switzerlandگیری شود و   ( اندازه

محاسیه و  1درصد اسید اابل تیتراسیون با استفاده از میادلۀ 

 ثیت شد:

(1) . .
C

 100    S N EA  

مقدار اسید در عصار  میوه )گر  اسید  Aدر اشن رابطه  

لیتر عصار  میووه(   میلی 100االب میوه )اسید سیترش ( در 

S لیتر(  شده )میلی مقدار سود مصرفN  ( 2/0نرمالیته سوود 

بورای اسوید    064/0وا ن اسید موورد نظور )  اکی Eنرما،(  

 لیتر( است.)میلی مقدار عصار  میوه Cسیترش ( و 

 

 ویتامين ث .2.3

گیری مقدار وشتامین ث )اسوید زسوكوربی ( از    برای اندازه

                                                           
1. Calix 

2. Titratable acid 

3. Refractometer 

4. Brix گرم عصارۀ میوه(  100)گرم قند موجود در    

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

لیتر و با استفاده میلی 100گر  در وشتامین ث برحسب میلی

 :3دست زمد به 2از میادلۀ 

(2) 

رمگ ویتامین C در 100 گرم نمونه میلی  =

 
0.88 × حجم محلول یدیدور پتاسیم مصرفی

میزان عصاره صاف شده میوه
  

 

 های رنگ ميوه. شاخ 2.4

سونج  های رن  از دسوتگاه رنو    گیری شاخت برای اندازه

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

بیانگر محوری است که شو    aمقدار ) *aاز  7و هیو 6کروما

( و روورف دشگوور -دهنوود  رنوو  سوویز ) انروورف زن نیوو

بیوانگر   bمقودار  ) *bو دهند  رن  ارموز )+( اسوت(    نیان

دهند  رنو  زبوی   محوری است که ش  ررف محور  نیان

و  دهند  رن  زرد )+( است(( و ررف دشگر محور نیان-)

 :21محاسیه شدند  4و  3های  با استفاده از میادله

(3) 

)h° زاوشه هیو )  = arctangent (b*/a*) 

(4) 

(Chroma) کروما = √a*2 + b*2 

 

 اکسيدان ظرفيت آنت  .2.5

اکسویدانی کول براسوواس روش   گیوری فیالیوت زنتووی   انودازه 

و  2با کمی تغییور و بوا اسوتفاده از     25کولكارنیر و زرادشا 

موو ر صوور    میلوی  1/0 8پیكرشل هیدرازشل-1فنیل دی-2

 ترنووانوم 517جووذب در رووو، موووج   گرفووت و سووپس  

 .مانوده اسوت   بواای  DPPHبیانگر مقدار  گیری شد که اندازه

توسوط عصواره کوه     DPPHکنندگی رادشكوا،  فیالیت خنثی

                                                           
5 . Minolta 

6 . Chroma 

7 . Hue 

8 . 2,2-Diphenyl-1-Picrylhydrazyl (DPPH) 
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رادشكالی عصاره است  مطواب   مییاری از میزان فیالیت زنتی

 شد:محاسیه  5میادلۀ 

(5)  

درصد ظرفیت زنتی اکسیدانی =
ارائت نمونه

ارائت شاهد
 ×   

 

زمده با اسوتفاده از   دستهای به ادهتحلیل د و برای تجزشه

ها بوا   ( و مقاشسۀ میانگین12/9)نسخۀ  SASافزار زماری نر 

 5ای دانكون در سوطح احتموا،     استفاده از ززمون چنددامنه

 درصد صور  گرفت.

 

 نتایج و بحث. 3

 های رشدشاخ . 3.1

سطح برگح تعداد شاخۀ جانب  در بوتهح قطر  .3.1.1

 شک بوتهطوقهح ارتفاع و وزن خ

هوا نیوان داده   ها نیوان داد )داده  نتاشج تجزشۀ وارشانس داده

کمپوسوت و توراکم بور     اند( که اثرهوای سواد  ورموی   نیده

صفا  سطح برگ  تیداد شاخۀ جانیی در بوته  اطر رواه  

و  ≥01/0Pارتفوواع و وزن خیوو  بوتووه مینووادار بووود )    

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

 مذکور مینادار نیود.

کمپوست بییوترشن توأثیر   تن در هكتار ورمی 15کاربرد 

برگ  اطر رواوه  تیوداد شواخۀ جوانیی در     را بر سطح ت 

(  2بوته  ارتفاع بوته و وزن خی  بوتوه داشوت )جودو،    

برگ  تیداد شاخۀ جانیی در بوته  اگرچه در مورد سطح ت 

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

کمپوست تفواو  مینواداری میواهده نیود. توسویۀ       ورمی

دلیل فوراهم کوردن    به 2بهار و همییه 1انییابا  گل جیفری

کمپوست و در نتیجوه   عناصر اذاشی برای گیاه توسط ورمی

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

. دلیول افوزاشش وزن   9 رشد و افزاشش شاخۀ فرعوی بوود  

خی  گیاه   تغییر عناصر اذاشی خاک به شكل اابل جذب 

 .45کمپوست عنوان شد  برای گیاه در اثر کاربرد ورمی

 

 12 كمپوستپرده تحت تأثیر تراكم كشت و كاربرد ورمی. مقایسۀ میانگین برخی صفات رویشی گیاه عروسك پشت2 ولدج

 تیمار
 برگ سطح ت 

(mm-2) 

 تیداد شاخۀ جانیی

 در بوته

 ر رواهاط

(mm) 

 ارتفاع بوته

(cm) 

 وزن خی  بوته

(g) 

 کمپوست ورمی

(t/ha) 

0 60/4638 b 18/10 b 77/22 c 74/74 b 53/359 c 

5 27/4786 ab 66/11 a 08/25 b 55/79 ab 54/374 bc 

10 27/4885 a 51/11 a 54/26 ab 07/81 ab 62/434 ab 

15 19/4902 a 88/11 a 09/27 a 51/84 a 16/489 a 

 ها فاصلۀ بین ردشف

(cm) 

50 60/4227 c 89/8 c 24/19 c 63/68 c 17/190 c 

75 36/4934 b 69/11 b 53/27 b 91/79 b 99/481 b 

100 29/5247 a 36/13 a 33/29 a 36/91 a 23/571 a 

 (.≥05/0Pهای دارای حروف میترک  از نظر زماری اختالف میناداری ندارند ) در هر ستون مربو  به هر تیمار  میانگین

                                                           

1 . Tagetes erecta 

2 . Calendula officinalis L. 

100 
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 100ر اشن صفا  نیز نیان داد کوه توراکم   تأثیر تراکم ب

هوا بییوترشن توأثیر را بور اشون       متر فاصلۀ بین ردشوف سانتی

صفا  داشته است. در زمینۀ اثر تراکم بور ارتفواع بوتوه در    

نتواشج میوابهی    46و فلفل  14   6فرنگی گیاهان گوجه

دست زمد. هم نین نتاشج میابهی در گیاه فلفل بوا تیوداد   به

. کاهش ارتفاع 27   23یی در بوته گزارش شد شاخۀ جان

هوای بییوتر ممكون اسوت      و تیداد سااۀ جوانیی در توراکم  

دلیل افزاشش راابت بین گیاهان برای دستیابی به رروبوت   به

و مواد اذاشی باشد. سطح برگ  وزن خی  بورگ و انودا    

هواشی فلفل شیرشن نیز با افزاشش تراکم بوته کاهش داشوت  

هش فتوسنتز در واحد سطح برگ بیوان شود   که علت زن کا

22هوای   رور کلی  کاهش رشود و عملكورد در توراکم   . به

دلیل افزاشش راابت بین گیاهان و توأثیر منفوی بور     بییتر  به

فراشند فتوسونتز و هم نوین کمیوود عناصور اوذاشی اسوت        

هوای روزنوه    که نور کم سیب بسوته شودن سولو،   روری  به

کند  اکسیدکربن کاهش پیدا میشود و درنتیجه جذب دی می

که در نهاشت تأثیر منفی بر فراشند فتوسنتز خواهد گذاشوت  

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

ممكن است دچار کمیود زب شود  گیاه در پاسخ به کمیوود  

های روزنه خود را برای جلوگیری از تیورق زب   زب سلو،

هوای   اکسید کربن در سولو، اهش دیبندد که نتیجۀ زن ک می

سواز خواهود    و روزنه و در نهاشت کاهش فتوسنتز و ساخت

 .13بود 

 

 صفا  مربوط به عملكرد .3.2

ها نیان داد کوه توأثیر توراکم بور      نتاشج تجزشۀ وارشانس داده

کلیۀ صفا  مربو  به عملكورد و میووه از جملوه تیوداد و     

  وزن کوالیكس   میووه  اطور و وزن تو     وزن میوه در بوتوه  

(. هم نوین  ≥01/0Pعملكرد کل و بازارپسند مینادار شود ) 

عملكرد   کمپوست بر تیداد و وزن میوه در بوته  تیمار ورمی

(  اموا بور   ≥01/0Pکل و بازارپسند اثر مینواداری گذاشوت )  

میوه  وزن کالیكس و اطور میووه اثور    صفاتی نظیر وزن ت 

متقابول تیمارهوا   میناداری نداشت. از ررف دشگر  اثرهوای  

( و عملكوورد ≥01/0Pتنهووا در دو صووفت تیووداد میوووه )   

( مینادار شد. بییترشن مقدار وزن میووه  ≥05/0Pبازارپسند )

 15در بوته  عملكرد میوه و درصد بازارپسندی بوا کواربرد   

کوه  رووری  دسوت زمود  بوه   کمپوست بهتن در هكتار ورمی

  31/37ترتیوب  کمپوسوت بوه  نسیت به عد  کواربرد ورموی  

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

 

 كمپوستورمیكاربرد ثیر تراكم كشت و أپرده تحت تمیانگین صفات مربوط به عملکرد گیاه عروسك پشت مقایسۀ .3جدول 

 تیمار
 وزن میوه در بوته

(g) 
 عملكرد کل

(t/ha) 

 درصد

 بازارپسندی

 کمپوست ورمی

(t/ha) 

0 87/478 c 50/11 c 47/65 b 

5 87/555 b 42/13 b 99/70 a 

10 65/579 b 99/13 b 47/72 a 

15 57/657 a 85/15 a 99/72 a 

 ها فاصلۀ بین ردشف
(cm) 

50 65/138 c 54/5 c 38/44 c 

75 24/634 b 91/16 b 18/80 b 

100 09/931 a 62/18 a 89/86 a 

 (.≥05/0Pاری اختالف میناداری براساس ززمون دانكن ندارند )های دارای حروف میترک از نظر زم در هر ستون  مربو  به هر تیمار  میانگین
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کمپوسووت بوور رشوود بسوویاری از   تووأثیر مثیووت ورمووی 

   19  18   10فرنگوی  محصو   باایوانی شوامل گوجوه   

رسود   نظر می میاهده شد. به 17 1و بادمجان 8   7فلفل 

کمپوسووت بوور افووزاشش رشوود روشیووی و  اثوور مثیووت ورمووی

دلیول توأثیر زن بور    گیواه احتموا ً هوم بوه    هم نین عملكرد 

خصوصیا  شیمیاشی و افزاشش ترکییا  هوموسی خواک و  

تأثیر مستقیم بر فراهمی عناصور اوذاشی بورای گیواه و هوم      

هوای   کمپوسوت در تحرشو  فیالیوت    دلیول نقوش ورموی    به

هورمونی و اثر بیولوژش  خاک و در پی زن  تولید مواد شیه

توانود باشود. نتواشج     ود زن موی زن بر فیزشولوژی رشد و بهیو 

برخی مطالیا  حاکی از افزاشش اسیدشته در نتیجۀ افوزاشش  

ترکییا  هیومی   ری فراشنود هضوم و تجزشوۀ موواد زلوی      

. 42   34کمپوست اسوت   های خاکی در ورمی توسط کر 

های بیولوژش  خاک سیب تحرش   هم نین تیدشد فیالیت

نظور   رو بوه  . ازاشن10شوند  های رشد می کنندهتولید تنظیم

کمپوست با تأمین عناصر اذاشی مناسب برای  رسد ورمی می

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

دهنده در ری فصول رشود  توأثیر    های فرعی گل تیداد سااه

 مثیتی بر افزاشش عملكرد داشته است.

م ها نیز  کمترشن توراک  از بین فواصل مختلف بین ردشف

ها(  بهتورشن نتیجوه را در    متر فاصلۀ بین ردشفسانتی 100)

همۀ صفا  مربو  به عملكرد نیان داد. هم نوین اثرهوای   

کمپوست بور تیوداد میووه در بوتوه و      متقابل تراکم و ورمی

که بییترشن مقودار  روری عملكرد بازارپسند مینادار شد  به

کاربرد  متر و باسانتی 100اشن صفا  در فاصلۀ بین ردشف 

(. 1دسوت زمود )شوكل    کمپوست بهتن در هكتار ورمی 15

میوه  وزن کوالیكس و اطور میووه را     نتاشج میانگین وزن ت 

دهود کوه بوا توجوه بوه شوكل       تحت تأثیر تراکم نیان موی 

متور فاصولۀ   سانتی 100بییترشن مقدار اشن صفا  در تراکم 

 (. 2شود )شكل ها دشده میبین ردشف

 

 
 متقابل تراكم كشت و  هایپرده تحت اثرمیوه در بوته )الف( و عملکرد بازارپسند )ب( گیاه عروسك پشتتعداد  .1شکل 

 1 كمپوستورمی

 (.≥05/0Pهای دارای حروف مشترک از نظر آماری اختالف معناداری ندارند ) میانگین

                                                           

1 . Solanum melongena L. 
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 پرده تحت تأثیر تراكم كشت پشت میوه )ج( در گیاه عروسكقطر )ب( و وزن تك ،. میانگین وزن كالیکس )الف(2 شکل

 (.≥05/0Pهای دارای حروف مشترک از نظر آماری اختالف معناداری ندارند ) میانگین

 

و فاصولۀ   100هوا   های کمتر )فاصلۀ بوین ردشوف   تراکم

ای سویب افوزاشش    متر( در فلفل دلمهسانتی 30روی ردشف 

 5شود  وزن میوه در بوته  ارتفاع و تیداد شاخۀ جانیی می

که با نتاشج تحقی  حایر مطابقوت دارد؛ اموا اشون محققوان     

برخالف نتاشج تحقی  حایر  بییترشن عملكورد کول را در   

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

متوور( و کمتوورشن عملكوورد کوول را در    سووانتی 20ردشووف 

های کمتر گوزارش کردنود. بوا افوزاشش فاصولۀ بوین        تراکم

انگین رو، و اطر میووه افوزاشش و میوانگین وزن    ها  می بوته

. در 30هر میوه با کاهش فاصولۀ کاشوت  کواهش شافوت     

  33   11زمینووۀ افووزاشش وزن میوووه در بوتووه روی فلفوول 

دست زمود  نتاشج میابهی به 6فرنگی و گوجه 12خربزه 

که دلیول زن را راابوت کمتور بورای موواد اوذاشی  فضوای        

های کمتر دانستند. با توجه به اشنكه  کمفیزشكی و زب در ترا

بازارپسندی اشن میوه در اشن تحقی  در رابطه با اطور میووه   

بوده است و اطر میوه تحوت توأثیر توراکم اورار گرفتوه در      

های کمتر که اطر میوه بییوتر بوود  بازارپسوندی نیوز      تراکم

 ها محاسیه شد. بییتر از دشگر تراکم

 صفا  کيف  .3.3

  به صفا  کیفوی نیوان   مربو یها داده شانسوار تجزشۀ نتاشج

کمپوسوت تنهوا   اند( که تیمار ورمیها نیان داده نیدهداد )داده

ترتیب  اکسیدانی بهروی اسیدشتۀ اابل تیتراسیون و فیالیت زنتی

درصد اثر میناداری داشت و بر دشگور   1و  5در سطح احتما، 

مواد جامود   صفا  اثر میناداری نداشت. هم نین اثر تراکم بر

ترتیوب در   محلو،  اسیدشتۀ اابل تیتراسویون و وشتوامین ث بوه   

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

صفا  کیفی مینادار نید. هم نوین اثرهوای متقابول توراکم و     

 کمپوست بر صفا  کیفی مینادار نید.ورمی

 دهد که بییوترشن مقاشسۀ میانگین صفا  کیفی نیان می

گور  سویترش  اسوید در     63/1مقدار اسید اابل تیتراسیون )

 34/73اکسوویدانی )لیتوور نمونووه( و فیالیووت زنتوویمیلووی 100

تن در هكتوار میواهده    10و  15ترتیب در تیمار درصد( به

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

بییترشن تراکم دشده شد که در مورد اشن صفت بین فواصل 

ها اختالف میناداری متر فاصلۀ بین ردشفسانتی 100 و 75

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

 75تیمار تراکم ارار گرفت و بییترشن مقودار زن در تیموار   
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 50ها میاهده شد  اگرچه بوین  متر فاصلۀ بین ردشفسانتی

هوا اخوتالف مینواداری    متر فاصلۀ بوین ردشوف  سانتی 75و 

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

جامد محلو، به اشن صور  بود کوه بییوترشن مقودار اشون     

متور  سوانتی  50برشكس( در بییترشن تراکم ) 40/14صفت )

 75و  50هوا( دشوده شود  اگرچوه بوین      فاصلۀ بوین ردشوف  

ها اخوتالف مینواداری میواهده    متر فاصلۀ بین ردشف سانتی

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

نهاده و راشج در تولید فلفل به اشن مقاشسۀ اثر نظا  کیت کم

هووای زلووی بوور فیالیووت  نتیجووه رسوویدند کووه کوواربرد نهوواده

روش دی. پوی. پوی. اچ. توأثیر     اکسیدانی اشون گیواه بوه    زنتی

هوای دشگور بورای     مینادار نداشته است و اسوتفاده از روش 

. نتواشج  16اند  کییا  را توصیه کردهسنجش فیالیت اشن تر

بیوووانگر توووأثیر مینوووادار   1تحقیووو  بووور روی مارچوبوووه 

اکسویدانی اشون گیواه اسوت     کمپوست بر فیالیت زنتوی  ورمی

40   و نتاشج میابهی نیز در کاربرد کود دامی  کمپوسوت و

گیوواه  Andrographis paniculataکمپوسووت روی  ورمووی

 .44زمده است  دستزسیای شرای به داروشی بومی 

 
 پرده كمپوست در گیاه عروسك پشت اكسیدانی )ب( تحت تأثیر ورمی. میانگین اسید قابل تیتراسیون )الف( و ظرفیت آنتی3 شکل

 1(.≥05/0Pهای دارای حروف میترک از نظر زماری اختالف میناداری ندارند ) میانگین

 
مین ث در نمونه تر )ب( و مواد جامد محلول )ج( تحت تأثیر تراكم كشت در . میانگین اسید قابل تیتراسیون )الف(، ویتا4شکل 

 پردهگیاه عروسك پشت
 (.≥05/0Pهای دارای حروف میترک از نظر زماری اختالف میناداری ندارند ) میانگین

                                                           

1. Asparagus racemosus 
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توانود   کمپوست بر صفا  کیفی موی  تراکم و کود ورمی

امین ث اثرهای متفاوتی داشته باشد. برای مثا،  مقودار وشتو  

متور(  سوانتی  30 × 100هوای کمتور )   در گیاه فلفل در تراکم

بییتر است. هم نین افزاشش کاربرد کود نیتوروژن وشتوامین   

که نتاشج تحقی  حایور  درحالی   5دهد  ث را افزاشش می

کمپوست اثر مینواداری بور وشتوامین     داد که کود ورمی نیان 

فلفول روی   ث نداشت. در تحقی  دشگری  تراکم بوته گیاه

و مواد جامد محلو، اثر میناداری نداشوت   pHوشتامین ث  

2  که در مورد وشتامین ث وpH   نتاشج میابه نتاشج تحقی

حایر بود. هم نوین کواهش توراکم بوتوه سویب افوزاشش       

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

لیود  هوای کمتور و در نتیجوه افوزاشش تو     فتوسنتز در توراکم 

. زبیاری کمتر شوا دور زبیواری   43کربوهیدرا  بیان کردند 

شود که بوا توجوه بوه     زشاد نیز سیب افزاشش وشتامین ث می

هوا کمیوود    دلیل راابت بین بوته های بییتر به اشنكه در تراکم

هوای بوا تر     شود  وشتامین ث در توراکم  زب بییتر دشده می

تواند سویب   می بییتر خواهد بود. اگرچه افزاشش شد  نور

. از رورف دشگور    26   15افزاشش مقدار وشتامین ث شود 

هوای   توان دلیل بییتر بودن مواد جامد محلو، در توراکم  می

بییتر را نیز کمیود زب دانست که در نتیجۀ زن الظت مواد 

 شابد.  جامد محلو، در میوه افزاشش می

 

 گيرینتيجه. 4

صر اذاشی مورد نیاز براساس نتاشج تحقی  حایر  تأمین عنا

تن در هكتار  15پرده با کاربرد خاک و گیاه عروس  پیت

کیفی گیاه در مقاشسه با دشگر  -سیب افزاشش عملكرد کمی 

رور کلی  نتاشج تحقی  حایر حاکی از تأثیر ها شد. به تیمار

کمپوسووت در بهیووود رشوود و عملكوورد گیوواه  مثیووت ورمووی

کمپوسوت   ورموی رسود   نظر میپرده است. بهعروس  پیت

های  دلیل افزاشش جمییت و تنوع میكروبی دارای وشژگی به

هوای   فردی است که زن را به شكی از بهترشن گزشنه به منحصر

جاشگزشن کودهوای شویمیاشی بود، کورده اسوت. بییوترشن       

هوا   متور فاصولۀ بوین ردشوف    سوانتی  100عملكرد در تراکم 

ود؛ دست زمد که دلیول زن راابوت کمتور بوین گیاهوان بو       به

وری مطلووب از  منظور بهرهدرنتیجه تییین تراکم مناسب به

انرژی تابیی  رروبت و مواد اوذاشی موجوود در خواک و    

افزاشش کاراشی مصرف زب برای دستیابی به عملكرد بییتر  

رام محدودشت رسد. از ررف دشگر  علی نظر مییروری به

در مطالیا  موجود و نیاز برای تحقیقوا  بییوتر  شوواهد    

سوی کیواورزی ارگانیو     موجود اشن امید را که حرکت به

اکسیدان را در بسیاری از مواد کیفیت و از جمله مقدار زنتی

 کند. اذاشی و گیاهی افزاشش خواهد داد  تقوشت می
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