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چکیده

 کیفی یها ویژگی بر خاك بدون کشت در پاییزه کوددهی و کمپوست ورمی اثر بررسی منظور به

 اجرا تکرار 5 با تصادفی کامالً طرح ةپای بر فاکتوریل صورت به آزمایشی کاماروسا رقم فرنگی توت

 و بهاره پاییزه، کوددهی کود، نبردن کار به) شیمیایی کوددهی زمان 4 شامل آزمایشی تیمارهای شد.

 و 21 ،11) دامی ودک سطح 3 حجمی(، درصد 41 و 21 ،11) کمپوست ورمی سطح 3 پاییزه(،  +  بهاره

 های گلدان تعداد بودند. (پرلیت درصد 51:پیت درصد 51) شاهد بستر و (حجمی درصد 41

  (TDS) محلول جامد مواد بیشترین ،داد نشان آمده دست هب نتایج بود. عدد 141 آزمایش در شده استفاده

 11 حاوی کشت بستر در ددرص 54/8 میزان به (TA) تیتراسیون قابل ةاسیدیت و درصد 35/13 میزان به

 بر گرم کیلو 43/1) میوه سفتی بیشترین همچنین شد. مشاهده بهاره کوددهی با دامی کود درصد

 مشاهده پاییزه بهاره+ کوددهی با همراه دامی کود درصد 11 حاوی کشت بستر در نیز مترمربع( سانتی

 فنیل دی -1 وDPPH (1 آزاد رادیکال کنندگی خنثی خاصیت طریق از کل اکسیدانی آنتی ظرفیت شد.

 با کمپوست ورمی درصد  11 بستر در کل اکسیدانی آنتی ظرفیت شد. تعیین هیدرازیل( پیکریل -2

 کوددهی بدون و دامی کود درصد 41 و پاییزه کوددهی با دامی کود درصد 21 بهاره، کوددهی

 ها آنتوسیانین مقدار ترینبیش یافت. افزایش درصد 44/15 ،34/15 ،18/15 حدود میزان به ترتیب به

 شد. تولید پاییزه کوددهی با کمپوست ورمی درصد 41 حاوی کشت بستر در لیتر( بر گرم میلی 84/18)

 صفات توان می مناسب کوددهی زمان و  کشت بستر انتخاب با که دهد می نشان برررسی این های یافته

 بخشید. بهبود را فرنگی توت ةمیو کیفی
 

 کمپوست ورمی ،دامی کود ، خاك بدون کشت کوددهی، زمان فرنگی، توت :هایکلیدیواژه
 

مقدمه

 گیاهی (.Fragaria× ananassa Duch) باغی فرنگی توت

 فیبر، از سرشار آن  ةمیو و Rosaceae ةیرت از است

 Jalili ) ستها اكسیدان آنتی و پتاسیم ،C ویتامین

Marandi, 2008). قلب سالمت افزایش در مواد این، 

 ارتقاي مجموع  در و سرطان انواع به ابتال خطر كاهش

 سال 49 حدود تا فرنگی توت كشت .مؤثرند بدن سالمتی

 امروزه ولی شد، می انجام خاكی بستر در بیشتر پیش،

 خاك بدون بستر به فرنگی توت تولید سوي به كشاورزان

 كمتر آلودگی خاك، بدون كشت مزایاي از .اند آورده روي

 محصول، بیشتر تولید خاكزي، هاي بیماري به

 مواد آب، دقیق كنترل خاك، كیفیت به نداشتن وابستگی
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 ,.Valance et al) است محیطی شرایط سایر و غذایی

 دامی كود و كمپوست ورمی مانند آلی مواد كاربرد (.2011

 تخلخل، بندي، دانه بهبود ضمن تواند می كشت بستر در

 مواد و آب اريهدنگ به كاشت محیط ةتهوی و پذیري نفوذ

 همچنین، (.Arancon et al., 2004) كند كمك غذایی

 مانند خود خاص هاي ویژگی به توجه با كمپوست ورمی

 گیاه نیاز مورد مواد بیشتر غذایی عناصر مقداري داشتن

 فسفر، مانند غذایی عناصر حاوي جمله از فرنگی توت

 سبب ن،ای بر عالوه و دارد را منیزیم و كلسیم پتاسیم،

 افزایش و خاك ساختمان و فیزیکی خصوصیات بهبود

  .(Atiyeh et al., 2002) شود می عملکرد

 اثر اغلب مختلف هاي پژوهش در آمده دست هب نتایج

 گیاهان كشت محیط در آلی كودهاي كاربرد مثبت

Sharifi ;2011 .,al et Ameri ) اند هكرد تأیید را گوناگون

2004 .,al te Arancon, ;2010 .,al et). ًمصرف ،مثال 

 عملکرد ،دانه عملکرد افزایش سبب دامی آلی كودهاي

 ارتفاع و چتر در دانه تعداد بوته، در چتر تعداد بیولوژیك،

 & Saidnejad) دش (Cuminum cyminum) سبزةیرز ةبوت

Moghaddam, 2010). همچنین Tejada et al. (2008) 

 تولید در وستكمپ ورمی از استفاده كه كردند گزارش

 همچنین است. مؤثر باال كیفیت با هاي فرنگی گوجه

 كاشت در هکتار در تن 44 مقدار به كمپوست از ستفادها

 بر مثبتی اثر (.Tagetes signata L) جعفري گل

 گیاه توسط مصرف كم عناصر جذب و رشد هاي شاخص

 كمپوست ورمی مورد در .(al et Sharifi,. 2010) داشت

 روي Ameri et al. (2011) توسط كه یپژوهش طی نیز

 بستر در كه دش مشخص دادند انجام فرنگی توت گیاه

 و بیوماس میزان باالترین كمپوست ورمی درصد 44 حاوي

 باالترین كمپوست ورمی درصد 34 حاوي بسترهاي در

 .Kurumkar et al ةمطالع در آمد. دست به عملکرد

 تجمع ایشافز سبب كمپوست ورمی كاربرد نیز (2005)

 بدون كشت بستر اثر بارةدر همچنین شد. ها كربوهیدرات

 .Fotouhi Ghazvini et alتوسط پژوهشی گوناگون، خاك

 در را محلول جامد مواد افزایش ها آن و شد انجام (2007)

  كردند. مشاهده پرلیت بستر

 فرنگی توت ةچندسال گیاه در بهاره رشد دیگر طرف از

 رشد فصل نیتروژن و ربوهیدراتك ةشد انباشته ذخایر به

 این در پاییزه نیتروژن ةذخیر ،بنابراین .دارد بستگی قبلی

 ,Laura Elisa & Marvin) دارد عهده هب مهمی نقش گیاه

 كاربرد Kirschbaum et al. (2009) پژوهش در (.2008

 طور ه)ب عملکرد افزایش سبب فصل اواخر در نیتروژن

 بازارپسند هاي میوه تولید همچنین (،درصد 44 متوسط

 رابطه در زیادي مطالعات جهان در كنون تا شد. زودرس

 عملکرد و رشد بر مختلف كشت بسترهاي تأثیر با

 از استفاده بارةدر اما است، گرفته انجام فرنگی توت

 ها آن برهمکنش و كوددهی زمان و كمپوست ورمی

 پژوهش این ،بنابراین است. نشده انجام چندانی ةمطالع

 كوددهی و كمپوست ورمی از گیري بهره بررسی منظور به

 رقم فرنگی توت كیفی هاي ویژگی بهبود ايبر پاییزه

 .شد بررسی كاماروسا

 

هاروشومواد

 ماه فروردین ةنیم تا 3339 ماه آبان از گلدانی آزمایش این

 در سپس و پالستیکی( )پوشش سرد ةگلخان در 3333

 ساري طبیعی منابع و يكشاورز علوم دانشگاه آزاد فضاي

 و درجه 43 جغرافیایی طول داراي منطقه این شد. اجرا

 54 و درجه 31 جغرافیایی عرض و شرقی دقیقه 33

 31 ارتفاع میانگین و گرینویچ النهار نصف از شمالی دقیقه

 صورت به آزمایش این .است شده واقع دریا سطح از متر

 اجرا تکرار جپن با تصادفی كامالً طرح قالب در فاكتوریل

 شیمیایی كوددهی زمان 5 شامل آزمایشی تیمارهاي شد.

 پاییزه(، +  بهاره و بهاره پاییزه، كوددهی كود، نبردن كار)به

 3 حجمی(، درصد 59 و 49 ،39) كمپوست ورمی سطح 3

 بستر و (حجمی درصد 59 و 49 ،39) دامی كود سطح

 تعداد بودند. (پرلیت درصد 49 :پیت درصد 49) شاهد

 پیش بود. عدد 359 آزمایش در شده استفاده هاي گلدان

 آزمایش در شده استفاده كشت هاي بستر آزمایش شروع از

 Kjeltec) كجلدال روش به نیتروژن درصد و شده آنالیز

2300 Analyzer)، با و سنجی رنگ روش با فسفر 

 پتاسیم و (Lomb &Bauh Belgium) اسپکتروفتومتر

 ,Corning- EEL) فتومتر ملیف دستگاه توسط جذب قابل

England) (Emami, 1996) آلی مواد و آلی كربن 

 ها آن (EC) الکتریکی هدایت قابلیت و (pH) اسیدیته

 از )گاوي( كمپوست ورمی آلی كود(. 3  جدول) شد تعیین

 تهیه ایران - آستارا ؛صباپاك محیط زیست فناوري شركت

 شد.
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 شده در آزمایش د دامی، كوكوپیت و پرالیت استفاده كمپوست، كو یمیایی ورمیبرخی خصوصیات ش .3 جدول
 پتاسیم )%( فسفر )%( نیتروژن )%( مواد آلی )%( كربن آلی )%( pH EC (dS/m) نوع مادة آلی

 333/9 553/9 55/3 25/45 34/35 294/9 94/2 گاوي كمپوست ورمی

 324/9 335/9 35/3 92/43 33/33 35/4 49/2 گاوي كود

 143/9 945/9 35/3 4/11 59/33 32/4 39/4 كوكوپیت

 9 9 9 9 9 353/9 31/2 پرلیت

 

 در واقع صابري  ةگلخان از فرنگی توت هاي بوته ينشا

 داخل ماه آبان اواخر و شد تهیه هشتگرد ةمنطق

 شدند. كاشته متر سانتی 33 قطر با لیتري 3 هاي گلدان

 بود. كاماروسا پژوهش نای در شده استفاده فرنگی توت رقم

 هاي میوه كه است زودرس و بهاره ارقام ءجز رقم این

 تولید در امروزه و دارد محصول پر و سفت و درشت بسیار

 ,Jalili Marandi) شود می استفاده رقم این از تجاري

 منظور به گلدان، در ها بوته كشت از قبل (.2008

 ثانیه 4 دتم به ها ریشه قارچی، هاي بیماري از جلوگیري

 غذایی محلول گرفتند. قرار بنومیل قارچکش در

 كامل كود از استفاده با ها بوته براي شده استفاده

 پس و تهیه N:P:K + TE (49:49:49) تجاري سوپرگرین

 شد. تنظیم =3/4pH در آن اسیدیته محلول ةتهی از

 فروردین( تا )اسفند گلدهی ةاولی مراحل در ها گل حذف

 این از بعد شد. انجام نشاها كافی رویشی رشد منظور به

 مرتب طور به رسیده هاي میوه سپس و حفظ ها گل مدت

 TDS شامل نظر مورد گیري اندازه صفات شدند. برداشت

 تیتراسیون(، قابل ة)اسیدیت TA محلول(، جامد )مواد

 و آنتوسیانین محلول(، جامد )مواد TDS/TA ،میوه سفتی

 جامد مواد گیري اندازه .تاس كل اكسیدانی آنتی ظرفیت

 مدل) دیجیتالی رفراكتومتر دستگاه كمك با محلول

(PalettePR-32 از تیتراسیون قابل ةاسیدیت میزان و 

 ,Baldwin) سدیم هیدوركسید با تیتراسیون طریق

 استفاده با كل آنتوسیانین گیري اندازه شد. استفاده( 1983

 روش با مختلف هاي pH در جذب اختالف روش از

 این براي (.Wrolstad, 1967) شد انجام اسپکتروفتومتري

 )استات 4/5 و pH 3 (KCl-HCl) با بافر دو از منظور

 آنتوسیانین قرائت براي نیز انتها در شد. استفاده سدیم(

 شد. استفاده نانومتر 531 و 299 موج طول دو از كل

 براساس ها آنتوسیانین میزان و (A) جذب میزان سپس

 :دندش محاسبه زیر فرمول

(3×є(/)399×DF×MW×A)  = آنتوسیانین كل (mg/L) 

 4/5PH (299Aλ-nm531Aλ)-9/3PH (299Aλ-nm531Aλ=)(A) جذب

33/533=MW =گلوكوزید وزن مولکولی پالرگونیدین تري 

DF  =سازي رقیق فاكتور  

 (Є) مولی ضریب =گلوكوزید تري پالرگونیدین =34199

 3( = cm 3)  كووت طول
 

 طریق از ها میوه ةعصار كل اكسیدانی آنتی ظرفیت

-3وDPPH (3 آزاد رادیکال كنندگی خنثی خاصیت

-Brand) دش تعیین هیدرازیل( پیکریل-4 فنیل دي

Williams et al., 1995.) در جذب میزان كاهش سپس 

 5 )مدل اسپکتروفتومتر دستگاه با نانومتر 434 موج طول

(Jenway 5491 كل دانیاكسی آنتی ظرفیت و تعیین 

 :دش محاسبه DPPH بازدارندگی درصد صورت به ها عصاره

Acont /399 × (Acont – Asamp  = )%DPPHsc 

Asamp :نمونه جذب میزان+DPPH 

Acont :جذب میزان DPPH 

%DPPHsc :بازدارندگی درصد 
 

 از استفاده با آمده دست به هاي داده ،آزمایش پایان در

 ةمقایس و تحلیل و تجزیه ،3/3 ةنسخ SAS افزار نرم

 در (LSD) دار معنا تفاوت حداقل آزمون با نیز ها میانگین

 گرفت. انجام درصد  4 سطح

 

بحثونتايج

 واریانس ةتجزی جدول از حاصل نتایج به توجه با

 جز به كوددهی، زمان و كشت بستر ةساد اثر (4 )جدول

 و شده بررسی صفات سایر بر كل اكسیدانی آنتی ظرفیت

 صفات ةهم بر كوددهی زمان و كشت بستر لمتقاب اثر

  بود. دار امعن درصد یك سطح در شده بررسی
 

 (TDS) محلول جامد مواد

 كشت،  بستر   اثر  كه  داد   نشان  آمده دست هب   نتایج
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 فرنگی رقم كاماروسا میانگین مربعات اثر بسترهاي كشت و كوددهی بر صفات كیفی توت .4 جدول
 منبع

 تغییرات

 درجة

 آزادي

 جامد مواد

 (%) محلول

 اسیدیته

(%) 

 سفتی

(kg/Cm2) 
 آنتوسیانین طعم

(mg/L) 

 اكسیدانی آنتی ظرفیت

 (%) كل

1 31/43 (A) كشت بستر ** 33/34 ** 942/9 ** 33/4 ** 13/53 ** 33/343 ns 

3 42/33 (B) كوددهی ** 34/34 ** 93/9 ** 14/2 ** 13/13 ** 13/435 ns 

B ×A 33 43/32 ** 33/3 ** 94/9 ** 33/2 ** 13/33 ** 43/134 ** 

33/4 41 آزمایشی خطاي  51/9  992/9  13/9  33/2  93/431  

35/32  (%) تغییرات ضریب  35/33  33/42  43/42  33/43  13/32  

 .دار امعن غیر nsو درصدپنج و یك  دار در سطح احتمال امعن **و  *

 

 دار امعن محلول جامد مواد بر ها آن برهمکنش و كوددهی

 (.4)جدول شد

 بستر در (درصد 34/33) محلول جامد مواد بیشترین

 شد مشاهده بهاره كوددهی و دامی كود درصد 39 كشت

 كوددهی عدم تیمار با مذكور آلی ةماد سطوح تمامی در و

 از آلی مادة سطوح بیشتر در داشت. داري امعن اختالف

 كود و درصد 59 و 49 كمپوست ورمی سطوح در جمله

 مختلف هاي زمان در كوددهی درصد، 59 و 49 ،39 دامی

 با (.3 )جدول داشت دنبال به را محلول جامد مواد افزایش

 به نسبت دامی كود پتاسیم مقدار 3  جدول به توجه

 در عنصر این كه آنجایی از و است بیشتر كمپوست ورمی

 نقش وگلوكز( نشاسته )ساكارز، ها كربوهیدرات انواع سنتز

 میوه كیفیت و نمو و رشد بر مهمی تأثیر اینبنابر دارد،

 EC ،3 جدول مطابق همچنین (.Huber, 1985) گذارد می

 حاوي كشت هاي بستر از بیشتر دامی كود بستر

 كشت هاي محیط شوري بنابراین، بود. كمپوست ورمی

 مونوساكاریدها افزایش سبب است ممکن دامی كود داراي

 مواد غلظت یشافزا باشد. شده محلول جامد مواد و

 شدن محدود و باال EC دلیل به تواند می گیاه داخل محلول

 Lin) باشد ریشه اطراف محیط در آب به گیاه دسترسی

& Glass, 1999). ،بودن بیشتر كه است ممکن همچنین 

 محلول جامد مواد افزایش سبب دامی كود پتاسیم

 در باشد. شده بسترها این در یافته رشد هاي میوه

 كمپوست ورمی حاوي بستر در كه هایی میوه پژوهشی،

 داشتند بیشتري محلول جامد مواد بودند، شده تولید

(Singh et al., 2008.) است شده گفته دیگر پژوهشی در 

 ةمیو قند افزایش موجب پتاسیم كافی مصرف كه

 افزایش را آن ةمیو اريهدنگ قابلیت و شود می فرنگی توت

 كه پژوهشی در ن،همچنی (.Huber, 1985) دهد می

 نوع اثر بارةدر Fotouhi Ghazvini et al. (2007) توسط

 كیفی و یكمّ هاي ویژگی بر خاك بدون كشت بستر

 جامد مواد افزایش پرلیت بستر در شد، انجام فرنگی توت

 بین در كوددهی، زمان نظر از شد. مشاهده محلول

 افزایش بیشترین بهاره كوددهی نیز، كوددهی ي ها زمان

 آلی ةماد سطوح، تمامی در و داشت را محلول جامد وادم

 با داشت. داري امعن اختالف كوددهی عدم تیمار با مذكور

  قابل  ةاسیدیت  با  محلول جامد مواد 5  جدول به توجه

 ظرفیت و (TDS/TA) طعم میوه، سفتی تیتراسیون،

 با ولی دار امعن و مثبت همبستگی اكسیدانی آنتی

 این بین در نداد. نشان داري امعن مبستگیه ها آنتوسیانین

 با محلول جامد مواد بین قوي و خطی ةرابط صفات

4=33/9**) تیتراسیون قابل ةاسیدیت
R) شد مشاهده 

 (.3 )شکل

 

 
 قابل اسیدیتة با (TDS) محلول جامد مواد خطی رابطة .3  شکل

  كاماروسا رقم فرنگی توت میوة در TA)) تیتراسیون
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 فرنگی رقم كاماروسا میوة توت مقایسة میانگین اثر متقابل بسترهاي كشت و كوددهی بر مقدار مواد جامد محلول .3  جدول
 بریگس( )درجة میوه محلول جامد مواد تیمار

 پاییزه بهاره+ پاییزه بهاره شاهد كوددهی كاشت/ بستر

*P50:CO50 9m 3/4 jk 39/1 i-k 34/3 d-h 

P45:CO45:VC10 91/3 l 39/3 e-h 49/1 h-k 29/39 b-e 

P40:CO40:VC20 19/3 c-f 39/33 a-c 29/2 f-k 59/3 e-i 

P30:CO30:VC40 33/3 d-g 13/4 k 33/2 f-k 49/33 a-d 

P45:CO45: C10 99/2 g-k 34/33 a 39/3 c-f 44/3 d-g 

P40:CO40: C20 93/3 f-j 99/3 f-j 31/2 g-k 29/3 f-k 

P30:CO30: C40 91/2 g-k 44/3 e-i 93/33 ab 39/2 f-k 

CO :* ،كوكوپیت :C ،كمپوست :VCكمپوست،  : ورمیPپرالیت : 
 با هم ندارند. LSDاساس آزمون  درصد بر داري در سطح پنج هاي داراي حروف مشترك از نظر آماري اختالف معنا میانگین **:

 
 (=n 43)شده  همبستگی بین صفات كیفی مطالعه. 5 جدول

مواد جامد  
 محلول )%(

 اسیدیته
)%( 

 سفتی
(kg/Cm2) 

 آنتوسیانین طعم
(mg/L) 

اكسیدانی  ظرفیت آنتی
 كل )%(

      3 مواد جامد محلول
23/9 اسیدیته قابل تیتراسیون ** 3     

53/9 سفتی ** 53/9 ** 3    
43/9 طعم ** 43/9 ** 41/9 ** 3   

  ns 94/9 ns 31/9 ns 34/9 ns 3 93/9 آنتوسیانین
41/9 اكسیدانی كل ظرفیت آنتی * 44/9 * 34/9 ** 34/9 ns 43/9 * 3 

 .دارامعن غیر ns. درصدپنج و یك  دار در سطح احتمالامعن **و  *

 

  (TA) تیتراسیون قابل ةاسیدیت

 كوددهی كشت، بستر اثر كه داد نشان آمده دست هب نتایج

 شد دار امعن تیتراسیون قابل ةاسیدیت بر ها آن برهمکنش و

 45/3) تیتراسیون قابل ةاسیدیت بیشترین (.4 )جدول

 كوددهی و دامی كود درصد 39 كشت بستر  در درصد(

 پاییزه كوددهی زمان با دامی كود درصد 59 و بهاره

 مذكور آلی مادة سطوح، تمامی در و شد دیده درصد( 35/3)

 (.4  )جدول داشت داري معنا اختالف كوددهی عدم تیمار با

 

 Singh et al. (2008) بستر نوع كه كردند گزارش نیز 

 ها آن كه طوري به است مؤثر میوهة اسیدیت رب كشت

 كمپوست ورمی داراي بستر در را اسیدیته كمترین

 در دارد. مطابقت آزمایش این نتایج با كه كردند مشاهده

 بیشترین بهاره كوددهی نیز كوددهی هاي زمان بین

 با مذكور آلیة ماد سطوح، تمامی در و داشت را افزایش

 توجه به با داشت. داري امعن اختالف كوددهی عدم تیمار

 مواد با تیتراسیون قابلة اسیدیت همبستگی 3  جدول

 فرنگی رقم كاماروسا میوة توت مقایسة میانگین اثر متقابل بسترهاي كشت و كوددهی بر اسیدیتة قابل تیتراسیون .4 جدول 
 )درصد( تیتراسیون قابل اسیدیتة تیمار

 پاییزه بهاره+ پاییزه بهاره شاهد كاشت/كوددهی بستر

*
P50:CO50 9k 22/3 j

 93/5 ij 11/4 e-g
 

P45:CO45:VC10 91/3 j
 13/4 e-g 31/5 ij 35/1 b-d 

P40:CO40:VC20 35/1 c-f 44/2 ab 34/5 g-i 32/4 e-h 

P30:CO30:VC40 23/4 e-g 19/3 j
 92/4 f-i 31/2 bc 

P45:CO45: C10 53/5 h-j 45/3 a
 42/1 c-e

 34/4 d-g
 

P40:CO40: C20 21/4 d-g 34/4 f-i
 29/3 j 43/4 e-h 

P30:CO30: C40 31/5 g-i 52/4 e-h 35/3 a 94/4 f-i 

*CO : ،كوكوپیت :C ،كمپوست :VC ،ورمی كمپوست :Pپرالیت :  

 با هم ندارند. LSDاساس آزمون  درصد بر داري در سطح پنج هاي داراي حروف مشترك از نظر آماري اختالف معنا میانگین **:
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 ظرفیت ( وTSS/TAطعم ) ،سفتی محلول، جامد

 مقدار با ولی دار امعن و مثبت همبستگی اكسیدانی آنتی

 این بین در نداد. نشان داري امعن همبستگی ها آنتوسیانین

4=43/9**) همبستگی بیشترین صفات
R) مشاهده طعم با 

  شد.

  میوه سفتی

 بین داري امعن تفاوت كه داد نشان آمده دست هب نتایج

 نظر از ها آن برهمکنش و كوددهی هاي زمان كشت، بستر

 میوه سفتی بیشترین (.4 )جدول دارد وجود میوه سفتی

 پاییزه كوددهی و دامی كود درصد 39 كشت بستر در

 تیمار با مذكور آلی ةماد سطوح، تمامی در و شد دیده

 سطوح بیشتر در داشت. داري امعن اختالف كوددهی عدم

 و درصد 49 پوستكم ورمی سطوح در جمله از آلی مادة

 مختلف هاي زمان در كوددهی ،درصد 49 و 39 دامی كود

 ي ها زمان بین  در  داشت.  دنبال  به  را  سفتی  افزایش

 و داشت را سفتی بیشترین پاییزه كوددهی نیز، كوددهی

 

 كوددهی عدم تیمار با مذكور آلی ةماد سطوح، تمامی در

 با كه است ینا توجه قابل ةنکت .داشت داري امعن اختالف

 كاهش میوه سفتی كشت، بستر در دامی كود افزایش

  (.1 )جدول یافت

 در كه هایی میوه Singh et al. (2008) پژوهش در

 بودند، شده كاشته كمپوست ورمی داراي كشت محیط

 دیگر هاي میوه به نسبت بهتري كیفیت وبودند  تر سفت

 رب تواند می كشت بستر نوعدهد  می نشان كه داشتند

 مطابقت آزمایش این نتایج با كه گذارد اثر میوه سفتی

 سفتی، بهینه حد از بیشتر نیتروژن كاربرد همچنین دارد.

 در .(Tagliavini et al., 2005) دهد می كاهش را میوه

 كمتریندامی كود بستر 3  جدول توجه با نیز پژوهش این

 را سفتی بیشترین، بنابراین. داشت را نیتروژن مقدار

 است ممکن نتیجه، در داشتند. تیمار این هاي ه ومی

 سفتی افزایش سبب دامی كود نیتروژن مقدار بودن كمتر

 باشد. دامی كود داراي هاي محیط در میوه

  فرنگی رقم كاماروسا توت سفتی میوة مقایسة میانگین اثر متقابل بسترهاي كشت و كوددهی بر .1 جدول 

 مترمربع( گرم بر سانتی )كیلو

 میوه سفتی مارتی

 پاییزه بهاره+ پاییزه بهاره شاهد كاشت/كوددهی بستر

*P50:CO50 9g 33/9 a-d 39/9 fg 33/9 a-d 

P45:CO45:VC10 33/9 c-f 41/9 c-f 59/9 ab 41/9 c-f 

P40:CO40:VC20 59/9 ab 31/9 ef 33/9 a-d 53/9 ab 

P30:CO30:VC40 39/9 a-d 41/9 c-f 41/9 c-f 39/9 a-d 

P45:CO45: C10 33/9 a-d 33/9 ac 53/9 a 31/9 a-d 

P40:CO40: C20 39/9 a-d 33/9 a-d 31/9 a-d 33/9 a-d 

P30:CO30: C40 43/9 b-e 41/9 c-f 39/9 a-d 43/9 d-f 

*CO: ،كوكوپیت :C ،كمپوست :VCكمپوست،  : ورمیPپرالیت : 

 با هم ندارند. LSDاساس آزمون  درصد بر داري در سطح پنج هاي داراي حروف مشترك از نظر آماري اختالف معنا میانگین **:

 
  (TDS/TA) میوه طعم

 محلول جامد مواد نسبت صورت به ها میوه براي میوهطعم

 Keutgen) است شده تعریف تیتراسیون قابل ةاسیدیت به

& Pawelzik., 2007.) كه داد نشان آمده دست هب نتایج 

 میوه طعم بر ها آن متقابل اثر و كوددهی ،كشت بستر اثر

 بین در (.4 )جدول شد دار امعن درصد یك سطح در

 49 كشت بستر در میوه طعم بیشترین مختلف، تركیبات

 شد. حاصل كوددهی عدم و كمپوست ورمی درصد

 بودن  بهتر دلیل است ممکن ،3  جدول به توجه با

 درصد 49 حاوي كشت بسترهاي در ها میوه طعم

 دیگر از )شاهد( كوددهی بدون و كمپوست ورمی

 در محلول جامد مواد بودن باال دلیل به كشت رهايبست

 گزارش نیز Lin & Glass (1999) باشد. ها میوه این

 و محلول جامد مواد نسبت با میوه طعم كه كردند

 آزمایش این نتایج با كه است مرتبط تیتر قابل اسیدهاي

 .داشت مطابقت (5 )جدول
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 فرنگی رقم كاماروسا توت (TDS/TA)رهاي كشت و كوددهی بر طعم میوه مقایسة میانگین اثر متقابل بست .2 جدول 
 (TDS/TA) میوه طعم تیمار

 بهاره+پاییزه پاییزه بهاره شاهد كاشت/كوددهی بستر

*P50:CO50 9l 29/5 a-c 93/3 e-i 33/4 ab 

P45:CO45:VC10 31/9 kl 33/5 b-f 44/3 jk 13/5 a-c 

P40:CO40:VC20 41/4 a 53/5 a-d 55/3 c-h 32/3 i-k 

P30:CO30:VC40 24/4 g-j 93/4 i-k 33/3 d-i 93/5 b-g 

P45:CO45: C10 31/4 f-j 41/4 ab 53/4 h-j 12/4 h-j 

P40:CO40: C20 31/5 a-e 33/3 i-k 13/3 jk 44/3 jk 

P30:CO30: C40 44/3 jk 34/4 f-j 45/3 jk 93/5 b-g 

*CO: ،كوكوپیت :C ،كمپوست :VC ،ورمی كمپوست :Pپرالیت : 
 با هم ندارند. LSDاساس آزمون  درصد بر  داري در سطح پنج اي داراي حروف مشترك از نظر آماري اختالف معناه میانگین**: 

 
  ها آنتوسیانین مقدار

 كوددهی كشت، بستر اثر كه داد نشان آمده دست هب نتایج
 دار امعن كامالً میوه هاي آنتوسیانین بر ها آن متقابل اثر و

 مقدار بیشترین تیماري، باتتركی بین در (.4 )جدول بود
 كشت بستر در لیتر( بر گرم میلی 35/33) ها آنتوسیانین

 دیده بهاره+پاییزه كوددهی و كمپوست ورمی درصد 59
 و كمپوست )ورمی آلی هاي كود افزایش با ،كلی طور به شد.
 میوه هاي آنتوسیانین مقدار كشت بستر در دامی( كود

  (.3  )جدول یافت كاهش

 پتاسیم كاربرد كه است شده گزارش گردی سوي از

 دهد می كاهش را آنتوسیانین مقدار بهینه حد از بیشتر

(Delgado et al., 2006). توجه با نیز پژوهش این در كه 

 را پتاسیم مقدار كمترین كمپوست ورمی بستر 3  جدول

 این هاي ه میو را ها آنتوسیانین بیشترین ،بنابراین .داشت

 مقدار بودن  كمتر است ممکن نتیجه،  در داشتند. تیمار

 میوه هاي آنتوسیانین افزایش سبب كمپوست ورمی پتاسیم

 .باشد كمپوست ورمی داراي هاي محیط در

 
 فرنگی رقم كاماروسا توت (mg/L) مقایسة میانگین اثر متقابل بسترهاي كشت و كوددهی بر آنتوسیانین .3جدول 

 (mg/L)آنتوسیانین  تیمار

 بهاره+ پاییزه پاییزه بهاره شاهد كوددهیبستر كاشت/

P50:CO50 35/5 ij 24/2 g-i 34/34 b-f 34/33 b-g 

P45:CO45:VC10 12/33 b-g 13/34 ab 14/34 b-e 11/35 a-d 

P40:CO40:VC20 44/34 b-e 41/39 d-h 94/31 ab 43/33 b-d 

P30:CO30:VC40 53/1 hi 24/39 c-h 23/35 a-c 35/33 a 

P45:CO45: C10 14/33 b-g 35/4 ij 43/35 b-d 91/35 b-d 

P40:CO40: C20 24/39 c-h 99/3 f-i 53/35 b-d 44/3 e-i 

P30:CO30: C40 34/39 d-h 95/33 c-g 19/3 j 45/34 b-e 

*CO: :كوكوپیت ،C :كمپوست ،VC :كمپوست ورمی ،P :پرالیت 

 . با هم ندارند LSD اساس آزمون درصد بر  داري در سطح پنج هاي داراي حروف مشترك از نظر آماري اختالف معنا میانگین**: 

 

 کل های اکسیدان آنتی مقدار

 بستر بین برهمکنش تنها كه داد نشان آمده دست هب نتایج

 دار امعن كل هاي اكسیدان آنتی مقدار بر كوددهی و كشت

 مختلف، تركیبات بین در اساس، همین بر (.4 )جدول شد

 درصد 39 كشت بستر در ها اكسیدان آنتی مقدار بیشترین

 كود درصد(، 33/34) بهاره كوددهی و كمپوست ورمی

 و درصد( 35/34) بهاره+پاییزه كوددهی و درصد 49 دامی

 درصد( 52/34) كوددهی عدم و درصد 59 دامی كود

 اكسیدانی آنتی ظرفیت پژوهش، این در (.4 )شکل شد دیده

 افزایش آلی كودهاي داراي كشت بسترهاي در میوه كل

 غذایی عناصر وجود دلیل به كه است شده گزارش یافت.

 در كودها این كاربرد ارگاتیك، كودهاي در گوناگون
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  شود می ها میوه كیفیت بهبود سبب كشت بسترهاي

(Nur Faezah et al., 2012.) ،رفته كار به كود نوع بنابراین 

 موجود هاي اكسیدانآنتی میزان در مهمی نقش تواند می

 اثر تفاوت (.Toor et al., 2006) باشد داشته میوه در

 هاي فعالیت روي بر كمپوست ورمی و كمپوست

 تولید در اساسی اختالف دلیل به گیاهان فیزیولوژیکی

 نظر به .(Atiyeh et al., 2002) است ارگانیگ كود دواین

Atiyeh et al. (2002،) ةوسیل به شده تولید هاي آنزیم 

 بر ستكمپو ورمی در ها میکروارگانیزم و ها  كرم

 اكسیدانی آنتی ظرفیت افزایش و فیزیولوژیکی هاي فعالیت

 نیز Nur Faezah et al. (2012) پژوهش در موثرند.

 3كاساوا (درصد 39/12) را ها اكسیدان آنتی مقدار بیشترین

 با كه شد مشاهده كمپوست ورمی آلی كود حاوي تیمار در

 كلم روي پژوهشی در دارد. مطابقت حاضر پژوهش نتایج

2بروكلی
 و خاك ةتهوی آلی هاي كود حاوي هاي بستر 

 كند رهاسازي با و داد افزایش را آب نگهداري ظرفیت

 گیاه رشد و تنفس براي مطلوبی وضعیت غذایی عناصر

 ,.Abou et al) داد افزایش را ها كلم كیفیت و كرد ایجاد

 تجمع آلی كودهاي دیگر پژوهشی در همچنین .(2006

 داد افزایش فرنگی گوجه گیاه در را ها اكسیدان آنتی

(Dumas et al., 2003.) بسترهاي نیز پژوهش این در 

 ظرفیت افزایش براي را نقشی چنین آلی كود حاوي

 5 جدول به توجه با همچنین اند. كرده ایفا ها اكسیدان آنتی

 همبستگی میوه آنتوسیانین با كل ي ها اكسیدان آنتی مقدار

4=43/9**) داري امعن
R) داد. اننش 

 

  کلی گیری نتیجه

شده در این پژوهش بستر  از بین بسترهاي كشت مطالعه

درصد كود دامی همراه با كوددهی بهاره  39كشت حاوي 

بیشترین مواد جامد محلول و اسیدیتة قابل تیتراسیون را 

نشان داد و سفتی میوه نیز در همین بستر ولی با كوددهی 

بهترین طعم میوه در بهاره+پاییزه مشاهده شد. همچنین 

كمپوست با عدم  درصد ورمی 49بستر كشت حاوي 

ها در  كوددهی )شاهد( به دست آمد. مقدار آنتوسیانین

كمپوست با كوددهی  درصد ورمی 59بستر كشت حاوي 

درصد  39ها در بستر  اكسیدان پاییزه و ظرفیت آنتی

هاي  كمپوست با كوددهی بهاره و همچنین بستر ورمی

درصد كود دامی با كوددهی پاییزه  59و  49كشت حاوي 

آمده در  دست هاي به و بدون كوددهی افزایش یافت. یافته

هاي كشت و  دهند كه بستر روشنی نشان می این پژوهش به

فرنگی تأثیر  هاي كیفی میوة توت زمان كوددهی بر ویژگی

گوناگون دارند. بنابراین، با انتخاب بستر كشت مناسب و 

توان با توجه به نوع مصرف و هدف  می مدیریت كوددهی

فرنگی را تغییر داد.  تولید، میزان مواد مؤثرة موجود در توت

عالوه بر این، چون هزینة تهیة بستر كاشت و كودهاي 

كننده در كشت بدون خاك  شیمیایی از عوامل تعیین

فرنگی هستند، بنابراین دانش استفادة بهینه از این  توت

 مفید واقع شود.كنندگان  راي تولیدتواند ب ها می نهاده

  

 فرنگی رقم كاماروسا بازدارندگی( توتاكسیدانی كل )درصد  مقایسة میانگین اثر متقابل بسترهاي كشت و كوددهی بر ظرفیت آنتی .3 جدول 

 بازدارندگی(اكسیدانی )درصد  ظرفیت آنتی تیمار

 بهاره+پاییزه پاییزه بهاره شاهد بستر كاشت/كوددهی

*P50:CO50 94/33 e 31/35 e 34/33 a-c 12/33 a-c 

P45:CO45:VC10 34/33 a-c 33/34 a 39/24 a-d 45/12 cd 

P40:CO40:VC20 23/34 a-c 32/33 a-c 45/33 a-d 25/32 a-c 

P30:CO30:VC40 23/31 a-c 33/39 a-d 31/32 a-c 33/33 a-d 

P45:CO45: C10 33/35 a-d 29/33 a-c 51/34 ab 33/13 d 

P40:CO40: CO20 54/29 b-d 23/23 a-d 25/33 ab 35/34 a 

P30:CO30: C40 52/34 a 53/33 a-c 33/33 a-d 13/24 a-d 

CO:* ،كوكوپیت :C ،كمپوست :VCكمپوست،  : ورمیPپرالیت : 

 با هم ندارند. LSDاساس آزمون  درصد بر  داري در سطح پنج هاي داراي حروف مشترك از نظر آماري اختالف معنا میانگین **:
 

 

1. Cassava (Manihot esculenta Crantz) 

2. Brassica oleracea L. 
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