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 چکیدٌ 

ػولکشد ٍ اخضای ٍسهی ٍاؽ ثش  ٍهَلتی کَد آلی ، ٍسهی کوپَػت ثٌبم ّبی کَد آلی ػِ ًَع  تبثیش ثِ هٌظَس ثشسػی

تکشاس دس  چْبس کبهل تصبدفی ثب ّفت تیوبس ٍ ْبی، ایي آصهبیؾ ثِ صَست عشح ثلَکیک سقن هحلی گَخِ فشًگی  ػولکشد

، % ٍصًی10% ٍ 5 ثب دٍ ػغح  ، هَلتی کَد آلیکَد( خبک ثذٍى. تیوبسّبی آصهبیؾ ؿبهل ؿبّذ ) ؿشایظ گلخبًِ اًدبم ؿذ

. ًتبیح اػوبل ؿذ% حدوی 50% ٍ 25 غلضت  سقیق ؿذُ ثب آة ثب% ٍصًی ، ٍسهی ٍاؽ 10% ٍ 5 ثب دٍ ػغح  ٍسهی کوپَػت

آلی کَد  دس اثش هصشفثِ عَس هؼٌی داسی  ،خـک سیـٍِصى ثِ خض ٍصى تش ٍ ، بی سؿذپبساهتشّتدضیِ آهبسی ًـبى داد کِ 

ٍصى ثذٍى لحبػ کشدى  بیَهغ () ثثَتِ  ٍ ثبالتشیي ٍصى تش % ٍسهی کوپَػت5دس تیوبس  ثیؾ تشیي تؼذاد هیَُافضایؾ یبفت. 

هـبّذُ ؿذ کِ ثب تیوبس ؿبّذ اختالف ک ٍصًی دس خب% 10 ثب  آلی ّش دٍدس تیوبسّبی ٍسهی کوپَػت ٍ هَلتی کَد  هیَُتش 

 .% داؿتٌذ 1ٍ  %5هؼٌی داسی دس ػغح 
 

 ، ٍسهی کوپَػت، ٍسهی ٍاؽآلی گَخِ فشًگی، کَد آلی، هَلتی کَد: کلمات کلیدي

 

 مقدمٍ .1
 

غٌی اص هَاد ٍ ػٌبصش غزایی اػت ٍ  [ . هیَُ ایي گیبُ 7یکی اص هْن تشیي ػجضی ّبی هیَُ ای اػت ] گَخِ فشًگی 

. ًِ تٌْب دس هضسػِ ٍ کـت ّبی هحیظ ثبص ثلکِ  [2]  ٍ ًیبػیي سا داسد A  ،B  ،C ّبی  هقبدیش قبثل هبحظِ ای اص  ٍیتبهیي

، ثِ عَسی کِ دس هٌبعق ای اص فضبی هحبفظت ؿذُ گلخبًِ ّب ثِ کـت ایي گیبُ اختصبف هی یبثذ قؼوت ّبی ػوذُ

اهشٍصُ ثیؾ تش ػجضیدبتی  .دسصذی عی دِّ ّبی اخیش داؿتِ اػت هؼتذلِ تَػؼِ ػغح صیش کـت گلخبًِ ای افضایؾ چٌذ

هذیشیت تلفیقی ٍ ًظبم  اػت کِ ساّکبس ایي شٍلی تالؽ ثفقظ ثب کَد ؿیویبیی تغزیِ هی ؿًَذ کِ دس دًیب تَلیذ هی ؿَد 

ت ٍ ؿبهل یک [ .ٍسهی کوپَػت یک کَد ثیَ اسگبًیک اػ6َلیذ ایي هحصَالت ثِ کبس گیشًذ ]کـبٍسصی اسگبًیک سا دس ت

. تحقیقبت اػت، کَد حیَاًی ٍ کپؼَل ّبی کشم خبکی کتشی ّب، آًضین ّب، ثقبیبی گیبّیهخلَط ثیَلَطیکی ثؼیبس فؼبل اص ثب

[ . ٍسهی ٍاؽ ) 4افضایؾ سؿذ ایي گیبّبى هی گشدد ]ًـبى دادُ کِ اػتفبدُ اص ٍسهی کوپَػت دس ػجضیدبت ًـبیی هَخت 

vermiwash ایي کَد اسگبًیک داسای ػتسگبًیک اػت کِ حبٍی تشؿحبت ثذى کشم خبکی ا( یک ًَع کَد هبیغ ا .

َّسهَى ّبی سؿذ گیبُ ؿبهل اکؼیي ، ػیتَکٌیي ، خیجشلیي ، هیکشٍاسگبًیؼن ّبی هختلف هبًٌذ ثبکتشی ّبی هفیذ هثل 

[ . ایي پظٍّؾ 1د اػت]ی هی کٌذ ٍ آًضین ّبی هتؼذاصتَ ثبکتش ، تشکیجبتی کِ اص ثیوبسی ّبی قبسچی ٍ هیکشٍثی خلَگیش

ػولکشد ٍ اخضای هَلتی کَد آلی ، ٍسهی کوپَػت ٍ ٍسهی ٍاؽ ثش  ؿبهلکَد آلی  ثوٌظَس ثشسػی اثش دٍ ػغح اص ػِ ًَع

 .دس ؿشایظ گلخبًِ اًدبم ؿذُ اػت گَخِ فشًگی ػولکشد
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 َامًاد ي ريش .2

ٍسهی ٍاؽ ، آصهبیؾ گلذاًی ثش سٍی گیبُ ثِ هٌظَس هقبیؼِ تبثیش ًؼجت ّبی هختلف هَلتی کَد ، ٍسهی کوپَػت ٍ 

( اًدبم ؿذ . 3/3/1394 تب30/10/1393تبسیخ  اصگَخِ فشًگی دس گلخبًِ ثبغجبًی داًـکذُ کـبٍسصی داًـگبُ گیالى )

ک ٍاحذ آصهبیؾ ثِ صَست عشح ثلَک ّبی کبهل تصبدفی ثب ّفت تیوبس ٍ چْبس تکشاس صَست گشفت ٍ ّش گلذاى ثِ ػٌَاى ی

ش گشفتِ ؿذ. ثزس ّب ی هَسد اػتفبدُ دس ایي آصهبیؾ سقن هحلی اػتبى گیالى هی ثبؿذ کِ پغ اص خَاًِ صًی آصهبیؾ دس ًظ

سٍص  ثِ گلذاى ّب اًتقبل دادُ  14سٍص  ٍ ًـبگیشی دس  هذت  5دسخِ ػبًتی گشاد دس هذت  20-25دس سعَثت کبفی دس دهبی 

% ٍصًی ٍ ٍسهی 10% ٍ 5% ٍصًی ، ٍسهی کوپَػت 10% ٍ 5د ، هَلتی کَ (  کَد هصشف ثذٍىتیوبس ّب ؿبهل ؿبّذ ) ؿذ .

آهذُ اػت . ایي  1دس خذٍل ًوًَِ خبک % حدوی ثَد. ًتبیح حبصل اص آًبلیض 50% ٍ 25ثب غلظت ّبی سقیق ؿذُ ٍاؽ 

کیلَ گشهی اًدبم ؿذ ٍ گلذاى ّب ثب دسصذ ّبی ٍصًی رکش ؿذُ اص هخلَط خبک ٍ کَد آلی پش  10تحقیق دس گلذاى ّبی 

ثب غلظت ّبی گفتِ  ٍسهی ٍاؽ غلیؼ دس ّش ثبس آثیبسی( هی ثبؿذ. اسگبًیک کَد هبیغ)ذًذ ٍ دٍ تیوبس هشثَط ثِ ٍسهی ٍاؽ ؿ

-7آثیبسی ثِ گلذاى ّبی هشثَعِ دادُ ؿذ . آثیبسی گلذاى ّب عی سٍصّبی ػشد  ػٌَاد کَدثِ  ٍ  آثیبسی هخلَط ؿذُ ثب آة  

هیلی لیتش  500-700ثبس ٌّگبم ػصش ٍ ثٌب ثِ ًیبص آثی ّش گلذاى  سٍص یک 2-3ّش  سٍص یک ثبس ٍ دس سٍصّبی گشم ٍ آفتبثی 5

ثِ پبی ثَتِ خبک دّی اًدبم ؿذ .  ،ػبیت ًؼجت ّبس صَست گشفت . عی اًدبم آصهبیؾ ثب هـبّذُ سیـِ دس ػغح خبک ٍ ثب

ٍ ؿیشُ ػبقِ  اػتیح ػجضیدبت ثِ دلیل هَسد حولِ قشاس گشفتي ؿذیذ ثَتِ ّب تَػظ آفت هگغ ػفیذ ثبلک کِ یک آفت سا

ٍ ؿکؼتي ػبقِ هی ؿَد آصهبیؾ قجل اص سػیذى کبهل فیضیَلَطیکی هیَُ ّب ثِ خِ فشًگی سا هکیذُ ٍ هَخت خـکی گَ

ؿبهل ٍصى تش ؛ ثَتِ ، سیـِ ، ػبقِ ، ثشگ ٍ تؼذاد هیَُ ّب ٍ ٍصى خـک )  اخضاء ػولکشدهشحلِ ثبصاس پؼٌذی پبیبى گشفت ٍ  

ثب تشاصٍ ثب دقت یک ّضاسم )ػبػت ( ؛ سیـِ ، ػبقِ ٍ ثشگ  72آٍى ثِ هذت دس ػبًتی گشاد  دسخ80ِخـک ؿذُ دس دهبی 

اًذاصُ گیشی ؿذ. دس پبیبى دادُ ّبی حبصل تدضیِ ٍ هقبیؼِ هیبًگیي ثیي ّشیک اص تیوبسّب ثب تیوبس ؿبّذ ثشاػبع  ( گشم

 اًدبم پزیشفت . %1ٍ  %5آصهَى داًت دس ػغح احتوبل 
 

 وتایج ي بحث           .3

ًـبى دادُ ؿذُ  2ًتبیح تدضیِ ٍاسیبًغ دادُ ّب دس خذٍل دسج ؿذُ اػت.  1هَسد اػتفبدُ دس خذٍل  يیسگی َاي خاک

سیـِ ، دس ٍصى تش خض اػت . ثشاػبع خذٍل هزکَس هـبّذُ هی گشدد تبثیش تیوبسّبی کَدی ثشتوبهی صفبت هَسد هغبلؼِ ثِ 

% ٍ دس ٍصى تش ثَتِ ، ٍصى تش ػبقِ ، تؼذاد هیَُ ٍ ٍصى خـک ثشگ دس ػغح 5 ثشگ ٍ ٍصى خـک ػبقِ دس ػغح احتوبل

( ًـبى داد ثیؾ تشیي ٍصى ثَتِ  3% هؼٌی داس ثَدُ اػت . ّن چٌیي هقبیؼِ دادُ ّبی حبصل اص آصهبیؾ ) خذٍل 1احتوبل 

ثؼیبس % اختالف 1غح احتوبل گشم ( ثَد ٍ ثب تیوبس ؿبّذ دس ػ 5/177% ٍصًی دس خبک ) 10دس تیوبس هَلتی کَد آلی ثب 

% 50% ٍ 25گشم ( ٍ ٍسهی ٍاؽ ثب غلظت ّبی  41هؼٌی داس داؿت . کن تشیي ٍصى تش ثَتِ ثِ تشتیت دس تیوبسّبی ؿبّذ ) 

گشم ثَد کِ ثب یکذیگش اص لحبػ آهبسی اختالف هؼٌی داسی ًذاؿتٌذ . ًتبیح  70ٍ  84حدوی دسآة ثِ تشتیت ثب هقبدیش 

گشم  26% ٍصًی دس  خبک ) 10( ًـبى داد ثیؾ تشیي ٍصى تش سیـِ دس تیوبس ٍسهی کوپَػت ثب  3ٍل هقبیؼِ هیبًگیي ) خذ

گشم ( داؿت ٍ ػبیش تیوبسّب دس ٍصى تش ٍ خـک سیـِ 5/5% ثب تیوبس ؿبّذ ) 1( اختالف هؼٌی داس ثؼیبسی دس ػغح احتوبل 

 56% ٍصًی دس خبک ) 10دس تیوبس هَلتی کَد آلی ثب  اختالف هؼٌی داسی ثب تیوبس ؿبّذ ًذاؿتٌذ . ثیؾ تشیي ٍصى تش ػبقِ

گشم ( اختالف هؼٌی داسی داؿت دسحبلی کِ ّویي تیوبس دس ٍصى خـک  13% ثب تیوبس ؿبّذ ) 1گشم ( دس ػغح احتوبل 

گشم ( اختالف هؼٌی داسی ًـبى ًذاد ٍ کن تشیي ٍصى تش ٍ خـک ػبقِ ثؼذ اص 19/2گشم ( ثب تیوبس ؿبّذ )  65/6ػبقِ ) 

تیوبس ؿبّذ هتؼلق ثِ تیوبسّبی هشثَط ثِ ٍسهی ٍاؽ ثَد کِ اختالف هؼٌی داسی ثب تیوبس ؿبّذ ًذاؿتٌذ . ثیؾ تشیي ٍصى 

گشم ( کِ اختالف هؼٌی داسی ثب تیوبس  5/70ٍ  25/71% ٍصًی دس خبک ) 10%ٍ 5تش ثشگ دس تیوبسّبی هَلتی کَد آلی ثب 

گشم ( کِ اختالف  29% حدوی دس آة ) 50گشم ( داؿت ٍ کن تشیي هقذاس آى دس تیوبس ٍسهی ٍاؽ ثب غلظت 5/15ؿبّذ ) 
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هؼٌی داسی ثب تیوبس ؿبّذ ًذاؿت هـبّذُ گشدیذ . دس ٍصى خـک ثشگ ًیض  ثیؾ تشیي ٍصى دس تیوبس ّبی هشیَط ثِ هَلتی 

%  ٍصًی دس خبک ایي کَد هـبّذُ ؿذ کِ دس ػغح 5% ٍ 10گشم ثِ تشتیت دس تیوبسّبی7/16ٍ 24/19کَدآلی ثب هقبدیش 

گشم ( داؿت ٍ کن تشیي هقذاس ٍصى خـک ثشگ هشثَط ثِ تیوبس  75/3% اختالف هؼٌی داسی ثب تیوبس ؿبّذ ) 1احتوبل 

% حدوی دس آة کِ اختالف هؼٌی داسی ثب تیوبس ؿبّذ ًذاؿت دیذُ ؿذ . ثیؾ تشیي تؼذاد هیَُ دس 50ٍسهی ٍاؽ ثب غلظت 

هیَُ ( داؿت هـبّذُ 25/1%  ثب تیوبس ؿبّذ) 5هیَُ ( کِ دس ػغح احتوبل  7% ٍصًی دس خبک ) 5ٍسهی کوپَػت ثب  تیوبس

 . ًذاؿتٌذ دس اختالف تؼذاد هیَُ گشدیذ ٍ ػبیش تیوبس ّب اختالف هؼٌی داسی ثب تیوبس ؿبّذ

 
 مًرد استفادٌ براي پر کردن گلداوُا يیسگی َاي خاک -1جديل 

آلی هبدُ دسصذ آلی  کشثيدسصذ    ٍاکٌؾ ؿیویبیی خبک 
pH 

 ّذایت الکتشیکی
dS / m 

 ثبفت خبک

58/0  33/0  05/7  93/0  
 

 لَم
 

 

 گًجٍ فروگی عملکرد ي اجساي عملکردوتایج تجسیٍ ياریاوس -2جديل

گًجٍ فروگی عملکرد ي اجساي عملکرد وتایج مقایسٍ میاوگیه-3جديل  
 

 

ٍصى خـک  تؼذاد هیَُ  ٍصى تش ثشگ ٍصى تش ػبقِ ٍصى تش سیـِ ٍصى تش ثَتِ 

 سیـِ 

ٍصى خـک 

 ػبقِ 

ٍصى خـک 

 ثشگ

 75/3 19/2 63/1 25/1 5/15 13 5.5 41 ؿبّذ

  ns 5/13 148** %5هَلتی کَد
*75/47 **25/71 ns 5/3 ns 47 /3 *66/6 **17/16 

 ns 5 /17 **56 **5/70 ns3 ns76 /4 ns65/6 **24/19 5/177** %10هَلتی کَد 

ns5/15 ns5/34 40 146** %5ٍسهی کوپَػت
ns 7

* ns57/3 *27/5 ns29/9 

26 5/134** %10ٍسهی کوپَػت
** ns75/42 ns75/55   ns75/0 ns32/5 *80/7  *35/14 

ns84 16 %25ٍسهی ٍاؽ
ns ns25/22 ns5/38 ns25/1 ns28/4  ns99/2 ns91/7 

70 %50ٍسهی ٍاؽ
ns 

11
ns ns23 29

ns ns25/1 ns73/2 ns51/3 ns57/5 

 ٍ **،*ns ثبؿذ یهتیوبسّب ثب تیوبس ؿبّذ  ّشیک اصداس ثَدى  ی% ٍ ػذم هؼ1ٌ% ٍ 5داس ثَدى دس ػغح  یًـبى دٌّذُ هؼٌ تیثِ تشت. 

 ٍصى ّبی رکش ؿذُ دس خذٍل ثشحؼت گشم هی ثبؿذ.

 

 

 میاوگیه مرباات

يزن 

خشک 

 برگ 

ٍصى خـک 

 ػبقِ

ٍصى خـک 

 سیـِ

ٍصى تش  ٍصى تش ثشگ تؼذاد هیَُ

 ػبقِ 

ٍصى تش 

ِسیـ  

 دسخِ آصادی ٍصى تش ثَتِ

39/37 ns 49/1 ns 82/8 ns 52/9 ns 71/148 ns 32/240 ns 57/24 ns 81/1351 ns 3 تکشاس  

62/133 ** 25/19 * 24/6 ns 48/19 ** 1762.70* 48/966 ** 33/77 ns 14/9864  تیوبس 6 **

80/17  96/4  95.3 30/5  445.02 35/222  68/75  58/608  خغب 18 

 ٍ **،*ns ػذم هؼٌی داس ثَدى هی ثبؿذ1% ٍ 5دٌّذُ هؼٌی داس ثَدى دس ػغح  ثِ تشتیت ًـبى ٍ %. 
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 گیريوتیجٍ .4

ٍ ػبیش  ,هصشف کَد( ثذٍى ( حبکی اص ٍخَد اختالف هؼٌی داس ثیي ؿبّذ )  2ًتبیح تدضیِ ٍایبًغ آصهبیؾ ) خذٍل 

 اهب ًذاسد َدی اختالف هؼٌی داسی ثب تیوبس ؿبّذ( ثشخی اص تیوبسّبی ک 2دس هقبیؼِ هیبًگیي ) خذٍل تیوبسّبػت. اگشچِ 

% ٍصًی دس خبک 5% ٍصًی دس خبک ٍ ٍسهی کوپَػت ثب 10ثب  ٍ ٍسهی کوپَػت اػتفبدُ اص اًَاع کَد آلی ثِ ٍیظُ هَلتی کَد

ذُ یش صؼَدی ٍصى ثَتِ ٍ اًذام ّبی گیبّی دس توبهی تیوبسّب هـبّػ. افشایؾ افضایؾ ثشخی صفبت هَسد هغبلؼِ ؿذثبػث 

گشدیذ .افضایؾ ٍصى دس گیبُ گَخِ فشًگی تیوبس ؿذُ ثب ٍسهی کوپَػت ثِ دلیل تغییش دس ؿشایظ فیضیکی ، ؿیویبیی ٍ 

سؿذ یبفتِ گَخِ فشًگی  ّبی چِگیبّ[ . ٍصى خـک ثخؾ َّایی 3شٍثی ٍ صیؼتی هحیظ کـت هی ثبؿذ ]خصَصیبت هیک

[ . ثِ عَس کلی ًتبیح ایي آصهبیؾ ًـبى داد 5بى دادُ اػت ]ّذ افضایؾ ًـدس غلظت ّبی هختلف هَاد َّهیکی ًؼجت ثِ ؿب

فشًگی دس هقبیؼِ ثب  گَخِ اخضای ػولکشد سؿذ ثیؾ تشی دس ٍ هَلتی کَد آلی ثبػث افضایؾ اػتفبدُ اص ٍسهی کوپَػت 

خبک  فشًگی کِ ثِ گَخِ هبًٌذ. تَصیِ هی گشدد اص ٍسهی کوپَػت ٍ هَلتی کَد آلی دس پشٍسؽ ػجضیدبت ذٍسهی ٍاؽ ؿ

 تَأم ثب کَد آلی خبهذ ٍثشد ٍسهی ٍاؽ ساحتیبج داسد اػتفبدُ ؿَد ٍ ثشای ثِ دػت آٍسدى ًتبیح ثْتش اص کب ػجک ٍ هٌبػت 

 ُ گشدد. دگَخِ فشًگی اػتفب ثشای تَلیذ اًذام ّبی َّایی ٍسهی ٍاؽ ثشاػپشی کشدى 
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