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  ةاثر کاربرد کودهاي آلي در کشت بدون خاک بر ماندگاري پس از برداشت ميو

  )Fragaria ×ananassa Duch. cv. Camarosa(فرنگي   توت

 
  *۱ ويدا چالوي و۱سميرا بيدکي

 

  )۱/۱۰/۱۳۹۲ : ؛  تاريخ پذيرش۲۱/۷/۱۳۹۲: تاريخ دريافت(

 
  چكيده

در پژوهش حاضر، اثر هفـت نـوع بـستر کاشـت            . فرنگي اثر بگذارند  ميوه توت  داشتبر از پس توانند بر کيفيت و عمر    بسترهاي کاشت مي  

 ۴۰ و ۲۰، ۱۰کمپوسـت و   درصد کود آلـي ورمـي  ۴۰ و ۲۰، ۱۰شده با  و بستر غني) پرليت% ۵۰کوکوپيت و % ۵۰ترکيب (شامل بستر پايه 

فرنگي رقم کاماروسا بررسـي  اري پس از برداشت ميوه توتدرصد کود دامي در قالب طرح کامالً تصادفي با سه تکرار روي کيفيت و ماندگ  

سـپس، سـطح    . ور شـدند  موالر پوتريسين غوطـه    ميلي ۱ دقيقه در محلول     ۵مدت    رسيدن تجاري، به   ةفرنگي، در مرحل  هاي توت ميوه. گرديد

 روز، ميـزان  ۱۵بعـد از  . تقل شـدند  درجه سلسيوس من۴ها در هواي معمولي اتاق خشک شد و در ظروف پالستيکي به يخچال با دماي  ميوه

نتايج حاصـل   . گيري شد ها اندازه ، سفتي بافت ميوه و درصد کاهش وزن ميوه        TSS/TA، نسبت   )TA(، اسيديته کل    )TSS(مواد جامد محلول    

. داري داشتند ي و درصد کاهش وزن اثر معن      TSS/TA، نسبت   TA  ،TSSهاي کاشت بر سفتي بافت ميوه،       از تجزيه واريانس نشان داد که بستر      

بيشترين مواد جامـد    . در بستر شاهد مشاهده شد    %) ۳۶(و بيشترين کاهش وزن     %) ۲/۱۶(٪ کود دامي    ۱۰کمترين کاهش وزن مربوط به تيمار       

هاي کاشت بدون خاک از عوامـل  دليل عاري بودن بستر   به. کمپوست مشاهده گرديد  ورمي% ۴۰در بستر کشت حاوي     %) ۱۳/۱۹(محلول ميوه   

هاي کاشت، نه تنهـا نيـازي   هاي آلي در بستربنابراين، با استفاده از کود. فرنگي پيش و پس از برداشت پوسيده نشد     زا، هيچ ميوه توت   يبيمار

  .فرنگي را هم افزايش دادهاي توتتوان عمر پس از برداشت ميوهبه استفاده از سموم شيميايي نيست، بلکه مي

  

  

   پس از برداشتماندگاري کود دامي، کمپوست،ورمي :  كليدي هاي واژه

  

  

  
  

  مقدمه

 ايميـوه ) .Fragaria ×ananassa Duch(فرنگـي  اگرچه تـوت 

. کوتـاهي دارد   خيلـي  برداشت از پس است، ولي عمر   نافرازگرا

 متابوليـک  فعاليـت  دليل به عمدتاً انبار در ميوه اين کيفيت کاهش

 خاکـستري  کپـک  قـارچي  پوسـيدگي  بـه  حـساسيت  آن و  زياد

Botrytis cinereaفرنگـي  تـوت  ضايعات % ۵۰ از بيش. باشد مي

 کننـدگان، آگـاهي مـصرف   دليل به). ۵(است  اين قارچ به مربوط

افـزايش   حـال  در روز بـه  ارگانيـک روز  محصوالت براي تقاضا

 جـايگزين  بتواننـد  که هاييگيري از روشبهره است و گرايش به

). ۱۸(شـود  يمـ  شـوند روز بـه روز بيـشتر    شـيميايي  هايروش

بنابراين، استفاده از کودهاي آلـي بـه جـاي کودهـاي شـيميايي              

گزارش شـده اسـت کـه اسـتفاده از کـود آلـي              . گرددتوصيه مي 

 رنگـي ميـوه، بدشـکلي ميـوه و        کمپوست سبب کاهش بي   ورمي

ــوه    ــت مي ــفتي و کيفي ــده و س ــستري ش ــيدگي خاک ــاي پوس ه
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۱۰۸  

ــاه  هــم). ۱۵(دهــد فرنگــي را افــزايش مــي تــوت چنــين، در گي

کمپوست سبب افـزايش مـواد جامـد        فرنگي، کاربرد ورمي   گوجه

ا نـسبت بـه شـاهد       هـ ها در ميـوه   محلول و غلظت کربوهيدرات   

دليـل عـدم مـشکالت ناشـي از         عالوه بـر ايـن، بـه      ). ۶(گرديد  

هاي خاکي نظير بيماري پوسيدگي ريشه و کاهش استفاده          کشت

از مواد ضدعفوني کننده خاک، مانند متيـل برومايـد، اسـتفاده از             

اي در  طور گـسترده  فرنگي به هاي کشت بدون خاک توت    سيستم

  ).۴(حال افزايش است 

 از برخي در به بلوغ ميوه نزديک مراحل در هاآمينپلي غلظت

زاد بـا  بـرون  تيمـار  .يابدفرنگي، کاهش ميتوت جمله از ها،گونه

 افـزايش  سبب نگهـداري يـا   تواندمي هاآمينپلي طبيعي ترکيبات

 کيفيت پـس  طي انبارداري شود و هاميوه و هاسفتي بافت سبزي

بخـشد   بهبـود  مطلـوبي  طور به را باغباني هايفرآورده برداشت از

و  اسپرميدين اسپرمين، هايآمينپلي  گزارش شده که کاربرد.)۸(

 منجـر  اتيلن، توليد دار درمعني کاهش انبه، بدون روي پوتريسين

 روز ۲۸طـي   کـاهش وزن  کنـد شـدن   و ميـوه  سـفتي  حفـظ  بـه 

چنين، تيمار پيش از برداشت پوتريـسين   هم). ۱۰(شد  انبارداري

اي هلو، سفتي بافت ميوه را افزايش داد و رسيدن آنهـا            هبر ميوه 

هـا درون ميـوه باعـث       آمـين نفوذ پلـي  ). ۳(را به تأخير انداخت     

افزايش سريع سفتي بافت و نيز کاهش نرم شـدن ميـوه آلـو در               

  ).۱۴(انبار گرديده است 

فرنگـي،  در مورد شرايط نگهـداري پـس از برداشـت تـوت           

ــواد   ــا اســتفاده از م ــاتي ب ــسين، مطالع مختلــف همچــون پوتري

رزماري و غيـره   بويه، بادرنج ليمو،ساليسيليک اسيد و اسانس به

عنوان مثال، در پژوهشي، استفاده از اسـانس         به. انجام شده است  

آويــشن در کنتــرل عامــل پوســيدگي نــرم و عامــل پوســيدگي  

تا کنون در مورد تأثير     ). ۱۳(فرنگي مؤثر بود    خاکستري در توت  

ــاوي  ــسترهاي ح ــي و     ب ــاي دام ــر کوده ــي نظي ــاي آل  کوده

کمپوست بـراي کاشـت بـر مانـدگاري پـس از برداشـت               ورمي

بنـابراين، در پـژوهش     . فرنگي پژوهشي انجام نشده اسـت      توت

حاضر، اثر کاربرد کودهاي آلي در کشت بدون خاک بر افـزايش       

فرنگي  توتةپذيري ميوفساد کاهش ماندگاري پس از برداشت و

  . بررسي قرار گرفترقم کاماروسا مورد

  

  ها روشمواد و 

صورت طرح کامالً تصادفي با هفت تيمار در سه          اين آزمايش به  

تيمارهـاي آزمايـشي شـامل هفـت نـوع بـستر          . تکرار انجام شد  

 و  ۲۰،  ۱۰ ،كمپوسـت  ورمـي   درصد ۴۰ و   ۲۰،  ۱۰كشت حاوي   

% ۵۰کوکوپيـت و    % ۵۰( كـود دامـي و بـستر شـاهد            درصد ۴۰

هاي کـشت مـورد     بستر ، از  شروع آزمايش   قبل از  .بودند) پرليت

 و  نيتـروژن، فـسفر   ميزان   و    شد بردارينمونهاستفاده در آزمايش    

 و هدايت الکتريکي    pHپتاسيم قابل جذب، کربن آلي، مواد آلي،        

)EC (شدآنها تعيين  ) ۱جدول(.  

 رسـيدن   ةفرنگـي رقـم کاماروسـا در مرحلـ        هاي تـوت  ميوه

 و داراي انـدازه مناسـبي       رنـگ گرفتـه   % ۸۰تجاري، هنگامي که    

سـپس، بـا دقـت و در زمـان کوتـاه بـه              . بودند، برداشت شـدند   

 عـدد   ۱۰براي هر تيمـار در هـر جعبـه          . آزمايشگاه منتقل شدند  

فرنگي در نظر گرفته شد که در محلول پوتريـسين بـا            ميوه توت 

سـپس،  . ور شـدند   دقيقـه غوطـه    ۵مـدت    موالر به  ميلي ۱غلظت  

عمولي اتاق خـشک شـد و در ظـروف          ها در هواي م   سطح ميوه 

 ۴پالستيکي يکبار مصرف قرار گرفتند و بـه يخچـال بـا دمـاي               

 روز، ميزان مواد جامـد      ۱۵بعد از   . درجه سلسيوس منتقل شدند   

، ســفتي TSS/TA، نــسبت )TA(، اســيديته کــل )TSS(محلــول 

  .گيري شدها اندازهبافت ميوه و درصد کاهش وزن ميوه

  

  کل محلول جامد مواد گيري اندازه

گيـري مـواد جامـد محلـول از دسـتگاه رفراکتـومتر             براي اندازه 

بـراي ايـن   ). ۱۲(استفاده شـد  ) Palette PR-32مدل (ديجيتالي 

سپس، يـک قطـره از آب ميـوه         . ها گرفته شد  کار، ابتدا آب ميوه   

 برحــسب درجــه TSSروي سنــسور دســتگاه ريختــه و ميــزان 

  .بريکس در دماي اتاق قرائت شد

  

  تيتراسيون قابل اسيديته درصد

  گيــري ميــزان اســيديته قابــل تيتراســيون، از روش بــراي انــدازه



   ...اثر کاربرد کودهاي آلي در کشت بدون خاک بر ماندگاري پس از 

۱۰۹ 

  کمپوست، کو د دامي، کوکوپيت و پرليت مورد استفاده در آزمايشبرخي خصوصيات شيميايي ورمي. ۱جدول 

 pH  آليةنوع ماد
EC 

)dS/m( پتاسيم فسفر نيتروژن کل  مواد آلي کربن آلي  

    (%)  

  ۳۳۳/۰  ۴۴۹/۰  ۴۴/۱  ۷۴/۲۴  ۳۵/۱۴  ۷۰۲/۰  ۰۵/۷  ست گاويکمپوورمي

  ۳۷۲/۰  ۸۱۴/۰  ۳۴/۱  ۰۷/۲۳  ۳۸/۱۳  ۳۴/۲  ۵۰/۷  کود گاوي

  ۶۲۸/۰  ۰۵۴/۰  ۸۴/۳  ۲/۶۶  ۴۰/۳۸  ۱۷/۲  ۸۰/۵  کوکوپيت

  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰  ۱۴۱/۰  ۳۶/۷  پرليت

  

براي ايـن   ). ۲( تيتراسيون با هيدروکسيد سديم استفاده گرديد     

 ۱۰۰يـوه بـا آب مقطـر بـه حجـم            مليتـر آب   ميلي ۵/۲منظور،  

فتالئين به آن اضافه    ليتر رسانده شد و سپس دو قطره فنل        ميلي

مقـدار سـود    .  نرمـال تيتـر گرديـد      ۱/۰آنگاه با سـود     . گرديد

، ۶۴/۰مصرفي يادداشت گرديد و بـا ضـرب کـردن در عـدد              

صورت درصد اسيد سيتريک     مقدار اسيديته قابل تيتراسيون به    

  .محاسبه گرديد

  

  ميوه بافت سفتي نتعيي

  فرنگـي  سفتي بافـت ميـوه در يـک نقطـه اسـتوايي ميـوه تـوت               

برحـسب کيلـوگرم بـر     ) FTO11مـدل   (وسيله يک نفوذسـنج      به

  .مترمربع محاسبه گرديد سانتي

  

  کاهش وزن درصد ميزان تعيين

  در ابتـداي ۰۰۱/۰ها با تـرازوي ديجيتـالي بـا دقـت      ميوه

 از خـروج  از  پسو شده و قبل از انبارداري وزن آزمايش

 محاسبه وزن درصد کاهش و گرديدند دوباره وزن يخچال

  .گرديد

  

  ها داده آماري تحليل و تجزيه

 تجزيه و تحليل شدند و مقايسه SAS  9.1افزارنرما توسط هداده

 در سطح   )LSD(دار  ها نيز با آزمون حداقل تفاوت معني      ميانگين

  .انجام گرفت% ۵

  نتايج و بحث

 )۲جـدول   (ايج حاصل از جدول تجزيه واريـانس        با توجه به نت   

 صفات مـورد بررسـي اثـر        ةهاي کاشت بر هم   نشان داد که بستر   

  .داشت) > ۰۱/۰P(داري معني

  

  )TSS(مواد جامد محلول 

دست آمده نـشان داد کـه اثـر بـسترهاي کـشت حـاوي          نتايج به 

کمپوست بـر مـواد جامـد       کودهاي آلي شامل کود دامي و ورمي      

دار شد  معني% ۱ روز نگهداري در سطح      ۱۵پس از   محلول ميوه   

پـس از   %) ۱۳/۱۹(بيشترين مواد جامد محلول ميوه      . )۲جدول  (

ــاوي   ۱۵ ــشت ح ــستر ک ــال در ب ــداري در يخچ % ۴۰ روز نگه

بـا توجـه بـه جـدول مقايـسه          . کمپوست مشاهده گرديـد    ورمي

 کمپوست، ، در بسترهاي کشت حاوي ورمي     )۳جدول  (ها  ميانگين

ين کود آلي مقدار مواد جامد محلـول ميـوه افـزايش            با افزايش ا  

کمپوسـت در بـستر     رسد که بـا افـزايش ورمـي       نظر مي به. يافت

بيـشتر  ) ۱جـدول  (کشت مقدار پتاسيم موجود در بـستر کـشت     

هـا  سنتز انـواع کربوهيـدرات   شده و از آنجايي که اين عنصر در

ي بـر  نقش دارد، بنـابراين تـأثير مهمـ      ) ساکارز، نشاسته وگلوکز  (

 سـينگ و همکـاران      ).۷(گـذارد   رشد و نمو و کيفيت ميـوه مـي        

فرنگـي در بـستر     هـاي تـوت   نيز گزارش نمودند کـه ميـوه      ) ۱۵(

کمپوست، مواد جامد محلول بيشتري داشتند      کشت حاوي ورمي  

چنـين، در پژوهـشي      هـم . که با نتايج اين پژوهش مطابقت دارد      

  وسـت سـبب    کمپفرنگـي، کـاربرد ورمـي     ديگر روي گياه گوجه   
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۱۱۰  

  فرنگي توتةکمپوست بر صفات کيفي ميواثر بسترهاي کشت حاوي کود دامي و ورمي) MS(ميانگين مربعات . ۲جدول 

  TSS/TAنسبت  کاهش وزن  سفتي ميوه )TA(اسيديته کل   )TSS(مواد جامد محلول   درجه آزادي  منبع تغييرات

۸۵۲/۱۹  ۶  بستر کشت ** ۰۰۸۳/۰ ** ۰۳۱/۰ ** ۵۶/۹۶ ** ۵۸/۳۹۸ ** 

  ۰۰۹/۰  ۱۹۴۷/۰  ۰۰۲/۰  ۰۰۱/۰  ۰۳۲۴/۰  ۱۴  خطاي آزمايشي

  ۴۷/۱۷  ۹۴/۱۲  ۶۷/۱۶  ۶۳/۱۳  ۹۷/۱۵    (%)ضريب تغييرات 

  دارغيرمعنيو  %۵و % ۱ احتمال حوسط در دارمعنيترتيب  به: ns و *، **

  

  نبارداري روز ا۱۵فرنگي پس از  توتةمقايسه ميانگين اثر بسترهاي کشت بر صفات مورد بررسي ميو. ۳جدول 

  TSS/TAنسبت  درصد کاهش وزن  سفتي ميوه )TA(اسيديته کل   )TSS(مواد جامد محلول   منابع تغيير

P:CO 

 ( ۵۰-۵۰  v/v) 
f۸۰/۱۰  b۳۱/۰  a۲/۰  a۰۰/۳۶  f۷۴/۳۳  

P:CO:VC 

 ( ۱۰-۴۵-۴۵  v/v) 
c۰۳/۱۶  c۲۵/۰  a۲/۰  b۱۶/۳۲  b۶۹/۶۲  

P:CO:VC 
 )۲۰-۴۰-۴۰v/v(  

b۰۱/۱۷  c۲۵/۰  a۲/۰  b۵۰/۲۵  a۰۴/۶۸  

P:CO:VC 
 ( ۴۰-۳۰-۳۰ v/v) 

a۱۳/۱۹  a۳۱/۰  b۱/۰  c۵۰/۲۲  c۷۰/۶۱  

P:CO: C 
 ( ۱۰-۴۵-۴۵ v/v) 

e۱۶/۱۴  a۳۷/۰  c۰  f۲۰/۱۶  e۸۸/۳۷  

P:CO: C 
 ( ۲۰-۴۰-۴۰ v/v) 

d۰۸/۱۵  a۳۶/۰  c۰  e۲۰/۱۷  d۲۱/۵۹  

P:CO: C 
 ( ۴۰-۳۰-۳۰ v/v) 

d۳۶/۱۵  c۲۵/۰  c۰  d۲۰/۱۹  c۷۲/۶۱  

CO* : ،کوکوپيتC : ،کود گاويVC :کمپوست، ورميP:پرليت   

  .داري با هم ندارنددر هرستون از نظر آماري اختالف معني هاي داراي حروف مشترکيانگينم: *

  

هـا  ها در ميـوه   افزايش مواد جامد محلول و غلظت کربوهيدرات      

  ).۶(نسبت به شاهد گرديد 

  

  )TA(اسيديته کل 

 کـشت حـاوي   دست آمده نـشان داد کـه اثـر بـسترهاي       نتايج به 

کمپوست بر اسـيديته کـل      کودهاي آلي شامل کود دامي و ورمي      

ــوه پــس از  ــداري در ســطح ۱۵مي ــي% ۱ روز نگه   دار شــد معن

در بـسترهاي حـاوي     %) ۳۱/۰(بيشترين اسيديته کل    . )۲جدول  (

کـود دامـي    % ۲۰ و   ۱۰کمپوست و بسترهاي حـاوي      ورمي% ۴۰

با افزايش کـود    . مشاهده گرديد )  درصد ۶۳/۰ و   ۳۷/۰ترتيب  به(

هاي حاصل از اين تيمـار      دامي در بسترهاي کشت، اسيديته ميوه     

ــد از  ــت ۱۵بع ــاهش ياف ــداري، ک ــيديته .  روز نگه ــرين اس کمت

. کود دامي مشاهده گرديـد    % ۴۰در بستر کشت حاوي     %) ۲۵/۰(

کمپوسـت، عکـس ايـن حالـت        ولي در بسترهاي حاوي ورمـي     

در مـورد   ) ۱۵(در پـژوهش سـينگ و همکـاران         . دسـت آمـد    به

بسترهاي کشت حاوي کود آلـي گـزارش نمودنـد کـه کمتـرين          

فرنگـي در بـسترهاي کـشت حـاوي          تـوت  ةاسيديته کل در ميو   

کمپوســت مــشاهده گرديــد کــه بــا نتــايج ايــن پــژوهش ورمــي

دليل تفـاوت در    اين ناهمحواني ممکن است به    . خواني ندارد  هم

ار رفتـه در    کميزان عناصر غذايي موجود در کودهاي ارگانيک به       
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) ۱۵(بسترهاي کشت اين پژوهش و پژوهش سينگ و همکاران          

تواند در اين نتايج اثر گذاشـته باشـد،         عامل ديگري که مي   . باشد

. فرنگي با پوترسين در ايـن آزمـايش اسـت         هاي توت تيمار ميوه 

تواند سـبب کـاهش ميـزان تـنفس         ها با پوتريسين مي   تيمار ميوه 

). ۱۹(اســيدهاي آلــي شــود ميــوه و در نتيجــه کــاهش مــصرف 

هاي آنزيمي تـنفس    عنوان سوبسترا براي واکنش    اسيدهاي آلي به  

رود طي دوره پس از برداشت،   بنابراين، انتظار مي  . روندکار مي  به

) ۱۶(اگر چه سينگ و همکـاران       ). ۱۴(اسيديته ميوه کاهش يابد     

در گزارشي ديگر، اثر تيمارهاي نيتريک اسيد و پوتريسين را بـر            

ر انبارداري و اسيديته کل آلـوي ژاپنـي مـورد بررسـي قـرار               عم

بنابراين، يافتن دليـل    . داري مشاهده نکردند  دادند ولي تأثير معني   

  .ها نياز به مطالعه بيشتر در اين زمينه دارداين ناهمخواني

  

  سفتي ميوه

دست آمده نـشان داد کـه اثـر بـسترهاي کـشت حـاوي          نتايج به 

کمپوست بـر سـفتي ميـوه       ي و ورمي  کودهاي آلي شامل کود دام    

). ۲جـدول   (دار شد   معني% ۱ روز نگهداري در سطح      ۱۵پس از   

را بـستر   ) مترمربـع  کيلوگرم بر سـانتي    ۲/۰(بيشترين سفتي ميوه    

کمپوسـت   درصـد ورمـي    ۲۰ و   ۱۰هـاي حـاوي     شاهد و بـستر   

ولي سفتي ميوه در بسترهاي حاوي کـود دامـي بـا هـم              . داشتند

با توجه به نتايج ايـن آزمـايش، بـه          . داشتندداري ن اختالف معني 

کمپوست تا سطح مشخصي سـبب      رسد که کاربرد ورمي   نظر مي 

شود و بيشتر از آن مقدار بر سـفتي ميـوه تـأثيري             سفتي ميوه مي  

انـد کـه کـاربرد      نيز گزارش کرده  ) ۱۵(سينگ و همکاران    . ندارد

ج شود که با نتاي   فرنگي مي کمپوست سبب سفتي ميوه توت    ورمي

چنين، تيمـار پـيش از برداشـت         هم. خواني دارد اين آزمايش هم  

هاي هلو سبب سفتي بافت شد و رسيدن آنها         پوتريسين در ميوه  

 گزارش شده که پوتريسين با نفـوذ بـه          ).۳(را به تأخير انداخت     

  ).۸(شود داخل بافت ميوه سبب افزايش فوري سفتي بافت مي

  

  کاهش وزن ميوه

شان داد که اثر بـسترهاي کـشت حـاوي          دست آمده ن  نتايج به 

کمپوسـت بـر کـاهش    کودهاي آلي شامل کود دامـي و ورمـي   

  دار شد  معني% ۱ روز نگهداري در سطح      ۱۵وزن ميوه پس از     

در بستر کـشت    %) ۳۶(بيشترين کاهش وزن ميوه     ). ۲جدول  (

نيـز  %) ۲/۱۶(کمترين کاهش وزن ميوه     . شاهد مشاهده گرديد  

نظـر  بـه . دسـت آمـد   ود دامي بـه   ک% ۱۰در بستر کشت حاوي     

رسد چون نيتروژن موجـود در بـستر کـود دامـي کمتـر از         مي

هـا  ، بنابراين، ايـن ميـوه     )۱جدول  (کمپوست بوده    بستر ورمي 

تاگليـاويني و   . اندتر شده و آب کمتري را از دست داده        سفت

نيز بيان نمودند که نيتروژن بيش از حد سـبب          ) ۱۷(همکاران  

در . شــودموجــب زوال زودتــر ميــوه مــينرمــي و در نتيجــه 

هاي زردآلو نيز گـزارش شـده کـه تيمـار پوتريـسين بـا                ميوه

اتصال به غشاي سلولي باعث پايداري غـشا و حفـظ واکـس             

شود و بدين ترتيب نقش مهمـي در کـاهش          اليه کوتيکول مي  

در پژوهـشي  ). ۱۱(کنـد  تبادالت آب از پوست ميوه ايفـا مـي     

رنگــي بــا اســانس دارچــين و فهــاي تــوتديگــر روي ميــوه

هاي تيمار شده با شاهد در خصوص کـاهش         اکاليپتوس، ميوه 

  ).۱۸(داري با هم نداشتند وزن اختالف معني

  

  TSS/TAنسبت 

دست آمده نشان داد که اثر بسترهاي کـشت حـاوي           نتايج به 

کمپوسـت بـر نـسبت    کودهاي آلي شامل کود دامي و ورمـي   

TSS/TA  ــس از ــوه پ ــار۱۵ مي ــطح  روز انب % ۱داري در س

) ۰۴/۶۸ (TSS/TAبيشترين نسبت   ). ۲جدول  (دار شد    معني

. کمپوست مشاهده گرديـد   ورمي% ۲۰در بستر کشت حاوي     

کمپوست، نسبت  در بسترهاي کشت، با افزايش مقدار ورمي      

TSS/TA    کاهش يافت؛ ولي در بسترهاي حاوي کـود دامـي 

قـدار  رسـد م  نظـر مـي   بنابراين، بـه  . اين نسبت افزايش يافت   

 را  TSS/TAتواند نسبت   کودهاي آلي به ميزان مشخصي مي     

ــر دهــد در پژوهــشي روي کيفيــت پــس از برداشــت  . تغيي

هاي تيمـار شـده بـا ايـن      فرنگي با اسانس ريحان، ميوه     توت

داري  با هم اختالف معنـي     TSS/TAاسانس از نظر شاخص     

  ).۱(داشتند 
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  گيري نتيجه

يـن پـژوهش، کمتـرين      از بين بسترهاي کشت مطالعه شـده در ا        

دسـت  کود دامي به  % ۱۰کاهش وزن ميوه در بستر کشت حاوي        

هـاي  چنين بيشترين سفتي ميوه را بـستر شـاهد و بـستر            هم. آمد

بيـشترين مـواد    . کمپوست داشـتند   درصد ورمي  ۲۰ و   ۱۰حاوي  

کمپوسـت  ورمـي % ۴۰جامد محلول ميوه در بستر کشت حاوي        

ز بـسترهاي کـشت حـاوي       بنـابراين، اسـتفاده ا    . مشاهده گرديد 

کودهاي آلي به ميزان قابل توجهي طول مدت پـس از برداشـت             

رسد اسـتفاده   نظر مي به. دهدفرنگي را افزايش مي   هاي توت ميوه

از اين بسترها در کشت بدون خاک همراه بـا پوتريـسين سـبب              

افزايش سفتي بافت، کاهش از دست دادن آب از طريق پوست،            

هـا شـده و بـه       مواد جامد محلول ميوه   کاهش اسيديته و افزايش     

ها را به تأخير انداختـه و سـبب         اين ترتيب رسيدن و پيري ميوه     

  .شودها ميحفظ کيفيت و افزايش عمر پس از برداشت ميوه
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