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 چکیذُ

 آزهایؽيی در قالية  ی ا گلخاًِ طیؼرا درآگریا ٍ ظاٍاالى  رقن دٍ َتریتی ٌیه تَلیذ تر نیپتاظ َّهاتی آل هَاد ریتاثی تررظ هٌظَر تِ

 فاکتَر آى در کِ. در گلخاًِ ؼرکت دؼت زریي اردتیل اًجام ؼذ1331 ظال درتکرار  3تا  یتصادف کاهالًی ّا کرت پایِ تر لیفاکتَر طرح

 ٍ ظياٍاالى )ی ٌیزه ةیظ رقن دٍ ؼاهل دٍم فاکتَر ٍ (آب تریل کی در تریلی لیه  2 ٍ 1 صفر،) نیپتاظ َّهاتی آل هادُ ظطح ظِ ؼاهل اٍل

ػياری  ّای  در ایي پصٍّػ گیاّچِ. ذیگرد هصرف ؼذى نیحج ٍیی زا غذُ ؼذى، ظثس هرحلِ ظِ در نیپتاظ َّهاتی آل هادُ. تَدًذ( آگریا

گليذاى   درٍ  اًتقيال دادُ ؼيذًذ   تِ گلخاًِ ایسٍلِ لتَلیذ ؼذُ در آزهایؽگاُ تیَتکٌَلَشی کؽت تافت ؼرکت دؼت زریي اردتیاز ٍیرٍض 

 اًطیي ٍار ِیي تجس ًتایج. حجوی پیت هاض تیَالى ٍ پرلیت کؽت ؼذ 1:1تعتری از هخلَط  تا ظاًتی هتر 15×20×20ّای پالظتیکی تِ اتؼاد

 هؽياّذُ  داری هؼٌي  اختالف صفات ِیکل لحاظ از آًْا يیت هتقاتل اثرات ٍ نیپتاظ َّهاتی آل هادُ هختلف ظطَح يیت کِ داد ًؽاى ّا دادُ

 1 هقذار تِ نیپتاظ َّهاتی آل هَاد َتر،یتی ٌیه ذیتَل در گرم 7 از تر تسرگ ٍ گرم 3-7 يیت َتریتی ٌیه ٍزى ٍ تؼذاد تیاّو تِ تَجِ تا. ؼذ

ِ . ذیگرد اًتخاب ترتر واریت ػٌَاى تِ هرتغ هتر در َتریتی ٌیه ػذد 1317 تؼذاد تا ظاٍاالى رقن در آب تریل 1 در تریلی لیه  صيفت  تيیي  راتطي

ی ٌي یه ٍزى ٍ گيرم  7 از تر تسرگ ٍ گرم 3-7 يیت گرم، 3 از تر کَچکی َترّایتی ٌیه ٍزى ٍ تؼذاد صفات تا هرتغ هتر در َتریتی ٌیه تؼذاد

 هتر در َتریتی ٌیه ٍزى صفات ذىؼ ٍارد تا آى اجساء ٍ هرتغ هتر در َتریتی ٌیه تؼذاد لحاظ از. تَد دار هؼٌی ٍ هثثت راتطِ هرتغ هتر در َتریت

 هیيساى  رگرظيیَى  هذل تِ گرم 3-7 يیت َتریتی ٌیه ٍزى ٍ گرم 3 از تر کَچک َتریتی ٌیه ٍزى َتر،یتی ٌیه اًذازُ هتَظط تَتِ، ارتفاع هرتغ،

 . گردیذ ترازغ هذل تْتریي ٍ تَد درصذ 5/13 هذل تثییي ضریة

 یزهیٌ ظیة تیَتر، ی هیٌ ن،یپتاظ َّهاتکَد آلی،  :ٍاشُ گاى کلیذی

 

 هقذهِ
ثز هذیزیت اکَعیغتن سراػی، توزکش ثز حبصل خیشی خبک ٍ عالهت گیبُ ٍ ػذم هصزف  کؾبٍرسی ارگبًیک، ًظبم سراػی اعت هجتٌی

ِ  هَاد در عهغ  رزاتهز اس کؾهبٍرسی ارگبًیهک،     . ای ٍ هحلهی عهبسگبر اعهت    ؽیویبیی هصٌَػی کِ ثب ؽزایظ اختوبػی، اقتصبدی هٌغقه

ؽَد کِ ؽبهل اثؼبد رٍحبًی ثب عبختبر ریتن ّبی کیْبًی، ًیزٍی حیبتی، کیفیت، تذارکبت ثیَدیٌبهیک،  َدیٌبهیک تؼزیف هیکؾبٍرسی ثی

ؽَد کهِ ثهب تقَیهت آى، رؼب یهت      در عیغتن کؾبٍرسی ارگبًیک، خبک ثِ ػٌَاى یک عیغتن سًذُ تلقی هی. ؽَد سًذُ هشرػِ هی هَخَد



 ششمین همایش ملی ایده اهی نو رد کشاورزی 

 

 2 

ایي ایذُ کِ خبک یک عیغتن سًذُ اعت، پبیِ اصلی در ًظبم ارگبًیهک اعهت کهِ هؼتقهذ     . ؽَد هیهیكزٍارگبًیغن ّبی هفیذ ًیش تقَیت 

 (. 1390ؽزیفی هقذم، )اعت ثیي خبک، گیبُ، حیَاى ٍ اًغبى یک ارتجبط ًبگغغتٌی ٍخَد دارد 

ِ  ؽزایظ در یا ؾِیؽ درٍى ثیوبری اس ػبری ّبی گیبّچِ ،سهیٌی عیت ثذر تَ یذ عیغتن در ِ  ؽهذُ  ظهت حفب ای گلخبًه  هٌتقهل  گلهذاى  ثه

ِ یؽ درٍى ؽهزایظ  در ّهب  گیبّچِ ایي اس کِ ایي یب ٍ کٌٌذ هی تَ یذ (تیَثز هیٌی) چِ غذُ آًْب اس ٍ گزدیذُ  (هیكزٍتیهَثز )ریشغهذُ   ،یا ؾه

 (. 1380 پضٌٍّذُ،) کٌٌذ هی تَ یذ چِ غذُ آًْب اس ٍ کؾت گلخبًِ در را ّب ریشغذُ ثؼذ ٍ گیزًذ هی

ارگبًیک ثَدُ ٍ ثبػث ارشایؼ کیفیت هحصَل ٍ تحول گیبُ ثِ اعتزط خؾكی، ؽَری، گزهب، عزهب، ثیوبری ّهب   َّهبت پتبعین اس هَاد

  (.2009؛ حغي پٌبُ، 1388؛ خَرؽیذی ٍ ّوكبراى، 2007قذین اف ٍ ّوكبراى، )ٍ آربت هی ؽَد 

 هیٌهی تیهَثز ّهبی   شایؼ ػولكزد ٍ کیفیهت  در خْت ارَّهبت پتبعین آ ی  ًقؼ ٍ اّویت اعتفبدُ ار هَاد ّذف ار ایي تحقیق ثزرعی 

 .  تَ یذی عیت سهیٌی هی ثبؽذ

 هَاد ٍ رٍغ ّا
ثز رٍی ػولكهزد هیٌهی تیهَثز دٍ رقهن عهیت سهیٌهی آگزیهب ٍ عهبٍا ى          َّهبت پتبعین آ ی کَدثِ هٌظَر ثزرعی غلظت ّبی هختلف 

در ؽزکت دؽهت   1389تكزار در ؽزایظ گلخبًِ در عبل  3 ثب تصبدری کبهالً ّبی کزت پبیِ ثز لیربکتَر آهبری عزح قب ت در ؾییآسهب

 دٍ دٍم رهبکتَر  ٍ( آة تهز ی  کیه  در تزی ی لیه 2 ٍ 1 ،0) نیپتبع َّهبت غلظت عِ ؽبهل اٍل ربکتَر آى در کِ .اخزا ؽذ سریي اردثیل

 هصزف ؽذى نیحد ٍیی سا ذُغ ؽذى، عجش هزحلِ عِ در نیپتبع َّهبت ٍ نیکبدٍعتی آ  هَاد .ثَد( عبٍا ى ٍ بیآگز)ی ٌیسه تیع رقن

 .ذیگزد

 ثهب  هجهبرسُ  ثهزای . زرتیپهذ  اًدبم هٌظن عَر ثِ آثیبری ػولیبت رؽذ هزاحل عی در. ؽذًذ یبریآث ّب بّچِیگ ِیکل کبؽت، اتوبم اس ظپ

 کهؼ  قبرذ اس چیقبر ّبی ثیوبری ثب هجبرسُ ثزای ٍ  آة تزی  40 در تزی ی لیه 25هقذار ثِ کٌفیذٍر عن اس ؽتِ خولِ اسی ا گلخبًِ آربت

 در َثزیه تی ٌه یه ٍسى ٍ تؼهذاد  ثَتِ، در اصلی عبقِ تؼذاد ثَتِ، ارتفبع صفبت. ؽذ اعتفبدُ هتزهزثغ در گزم دّن یک هقذار ثِ هبًكَسة

 هتَعهظ  ،(گزم 7 اس تز ثشرگ ٍ گزم 3-7 ثیي گزم، 3 اس تز کَچک) هختلف ّبی اًذاسُ در َثزیتی ٌیه ٍسى ٍ تؼذاد هتزهزثغ، در ٍ ثَتِ

 ٍ  MSTATCی آههبر ی ارشارّهب  ًزم اس اعتفبدُ ثب ؼیآسهب يیا اس آهذُ ثذعتی ّبدادُ بىیپب در. ؽذًذی زیگ اًذاسُ تیَثز هیٌی ذاسُاً

SPSS گزرتٌذ قزار لیتحل ٍ ِیتدش هَرد. 

 ًتایج ٍ تحث
 يیثه  ٍ ن، ارقهبم یپتبعه  َّهبتی آ  هَاد هختلف عغَح يیث کِ داد ًؾبى هغب ؼِ هَرد صفبت اس حبصلی ّب دادُ بًظیٍار ِیتدش ًتبیح

 گهزم،  3 اس تز کَچکی َثزّبیتی ٌیه ٍسى ٍ تؼذاد هزثغ، هتز در َثزیتی ٌیه ٍسى ٍ تؼذاد ثَتِ، ارتفبع صفبت  حبػ اس آًْب هتقبثل اثزات

 عهغَح  َدىثه  داری هؼٌه (. 1-3خهذٍل ) ؽذ هؾبّذُ داری هؼٌ اختالف َثزیتی ٌیه اًذاسُ هتَعظ ٍ گزم 7 اس تز ثشرگ ٍ گزم 3-7 يیث

 اًهذاسُ  صهفبت ی رٍ ثهز  هَاد يیا کِ دّذی ه ًؾبى هغب ؼِ هَرد صفبتی رٍ ثز هَرد هغب ؼِ ارقبم در نیپتبع َّهبتی آ  هَاد هختلف

 .  اعت داؽتِ زیتبثی زیگ

 َّههبت ی آ ه  ههبدُ  وهبر یت ٍ عهبٍا ى  رقهن  در آة تزی  1 در تزی ی لیه 1 هقذار ثِ نیپتبع َّهبتی آ  وبرهَادیت در ثَتِ ارتفبع يیبًگیه

 اس اعهتفبدُ  ؼیآههب  يیه ا در. ثَدًذ هقذار يیؾتزیثی دارا ٍ گزرتٌذ قزار a ٍ ab گزٍُ در بیآگز رقن در آة تزی  1 در تزی ی لیه 2 نیپتبع

 .ذیگزد ثَتِ ارتفبع ؼیارشا ثبػث نیپتبع َّهبتی آ  هَاد

 تزی  1 در تزی ی لیه 1 هقذار ثِ نیپتبع َّهبتی آ  هَاد وبریت در  ىعبٍا رقن داد کِ ًؾبى هتزهزثغ در َثزیتی ٌیه تؼذاد ٍ ٍسى  يیبًگیه

ِ  ؼیثبػهث ارهشا   نیپتبعه  َّهبت هبدُ اس اعتفبدُ ؼیآهب يیا در.ثَدًذ هزثغ هتز در َثزیتی ٌیه تؼذاد يیؾتزیثی دارا آة   717 تیه تزت ثه
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 هقذار ثِ نیپتبع َّهبتی آ  هَاد وبریت در ٍ عبٍا ى رقن در هزثغ هتز در َثزیتی ٌیه ٍسى ؼیارشا هقذار .ذیگزد هزثغ هتز در َثزیتی ٌیه

 . ثَد گزم 5500هقذار( گزم 1700 ثب)  ؽبّذ ثِ ًغجت( گزم 7200 هقذار ثب) آة تزی  1 در تزی ی لیه 1

 کؾهت  صَرت در عبٍا ى، رقن خَة بتیخصَص ثِ تَخِ ثب. ثبؽذی ه بلیر 2400 هجلغ ثِ 1390 عبل در َثزیتی ٌیه ػذد ّز وتیق 

 ثهب  هزثهغ  هتز ّز در ؾتزیث َثزیتی ٌیه ػذد 717 تؼذاد آة، تزی  1 در تزی ی لیه 1 هقذار ثِ نیپتبع َّهبتی آ  هبدُ اس اعتفبدُ ٍ رقن يیا

 ثهب  ثَتِ در غذُ تؼذاد ٍ ٍسى ؼیارشا .ؽذ خَاّذ َثزیتی ٌیه کٌٌذگبى ذیتَ  ذیػبی ؾتزیث عَد هزثغ هتز در بلیر 1720800 حذٍد هجلغ

 ،(1390) ّوكبراى ٍی ػشت ،(2008a، b) ّوكبراى ٍ پٌبُ حغي تَعظ اٍ تزا رزتی َهیّ ٍ نیپتبع َّهبت خولِ اس ّب َّهبت هصزف

 .  کزدًذ گشارػ شیً( 1390 ،یویػظ ٍ پٌبُ حغي) هزثغ هتز در َثزیتی ٌیتؼذاده ٍ( 1390) ّوكبراى ٍی َهزثیک

 گهزٍُ  آة در تزی  1 در تزی ی لیه 1 هقذار نیپتبع َّهبتی آ  هَاد وبریت در عبٍا ى رقن داد ًؾبى َثز دریتی ٌیه اًذاسُ هتَعظ يیبًگیه

a  ّوكهبراى  ٍ پٌبُ حغي.داد اختصبؿ خَد ثِ را َثزیتی ٌیه اًذاسُ هتَعظ يیؾتزیث ٍ گزرت قزار (b 2009 ) اًهذ  کهزدُ  گهشارػ  ِ  که

 ؾگبُیآسهب اس بّچِیگ اًتقبل سهبى کبّؼ ثبػث ٍ ثَتِ در َثزیت یٌیه هتَعظ اًذاسُ ٍی كٌَاختی ؼیارشا ثبػث نیپتبع َّهبت اس اعتفبدُ

 .ؽَدی ه گلخبًِ ثِ

ی ؾهتز یث گهزم  3-7 يیثه  َثزیه تی ٌه یه تؼهذاد ی آة دارا تهز ی  1 در تهز ی ی له یه 1 هقهذار  نیپتبع َّهبتی آ  هَاد وبریت در عبٍا ى رقن

 هؾبّذُ آة تزی  1 در تزی ی لیه 1 هقذار نیپتبع َّهبت وبریت در ٍ عبٍا ى رقن در گزم 7 اس تز ثشرگ َثزیتی ٌیه تؼذاد يیؾتزیث.داؽت

 1 در تهز ی ی لیه 1 ن هقذاریپتبع َّهبت وبریت در ٍ عبٍا ى رقن در گزم 7 اس تز ثشرگ ٍ گزم 5-7 يیث َثزیتی ٌیه ٍسى يیؾتزیث .ذیگزد

 . ذیگزد آة هؾبّذُ تزی 

 هوكي کَچکی ّب غذُ ذیتَ . غذُ ػولكزد ٍی ذیتَ ی ّب غذُ اس هتبثز اعتی ػول حبل ّز ثِ ،یذیتَ ی َثزّبیتی ٌیهی ؼیتَس اًذاسُ

 ًؾهبى ی اًجهبر  دٍرُی ع تز ثشرگی ّب غذُ اسی ؾتزیث تلفبت ٍ ؼبتیضب تز کَچکی َثزّبیتی ٌیه کِیی خب آى اس. ًجبؽذ هٌبعت اعت

 (. 2000 ال،یکبرار) رًذدای ا هشرػِ کؾت دری فیضؼ ػولكزد تز کَچکی ّب غذُ شیً ٍ ،(1993  َهي،) دّذی ه

 َثز،یه تی ٌه یه ذیه تَ  در گهزم  7 اس تهز  ثشرگ ٍ گزم 3-7 يیث َثزیتی ٌیه ٍسى ٍ تؼذاد تیاّو ٍ ؼیآسهب يیا اس حبصل حیًتب ثِ تَخِ ثب

 .ؽَدی ه ِیتَص َثزیتی ٌیه کٌٌذگبى ذیتَ ی ثزا هٌبعت وبریت ػٌَاى آة ثِ تزی  1 در تزی ی لیه 1 هقذار نیپتبع َّهبت وبریت

ًتبیح حبصل اس ّوجغتگی خغی ثیي صفبت هَرد هغب ؼِ ًؾبى داد کِ تؼذاد هیٌی تیهَثز در هتهز هزثهغ ثهب صهفبت تؼهذاد ٍ ٍسى هیٌهی        

ٍسى  .گزم ٍ ٍسى هیٌی تیَثز در هتز هزثغ راثغِ هثجت ٍ هؼٌهی دار دارًهذ   7گزم ٍ ثشرگ تز اس  3-7گزم، ثیي  3تیَثزّبی کَچک تز اس 

گهزم، تؼهذاد ٍسى    7گزم ٍ ثهشرگ تهز اس    3-7گزم، ثیي  3ثب صفبت تؼذاد ٍ ٍسى هیٌی تیَثزّبی کَچک تز اس  هیٌی تیَثز در هتز هزثغ

، (1388)ًتهبیح حبصهلِ ثهب ًتهبیح هحققهیي اؽهزری        .هیٌی تیَثز در هتز هزثغ ٍ هتَعظ اًذاسُ هیٌی تیَثز راثغِ هثجت ٍ هؼٌی دار دارًهذ 

 .بثقت داردهغ( 1390)ٍ حغي پٌبُ ٍ ػظیوی ( 1388)اظْزی 

گهزم   3گزم، ٍسى هیٌهی تیهَثز کَچهک تهز اس      7هتَعظ اًذاسُ هیٌی تیَثز ثب ٍسى هیٌی تیَثز در هتز هزثغ، تؼذاد هیٌی تیَثز ثشرگ تز اس 

 . هغبثقت دارد( 1390)ایي ًتبیح ثب گشارؽبت حغي پٌبُ ٍ ػظیوی  .راثغِ هثجت ٍ هؼٌی دار ًؾبى داد

 ٍ هزثهغ  هتهز  در َثزیه تی ٌه یه تؼهذاد   حبػ اس .داد ًؾبى داری هؼٌ درصذ 1 احتوبل عغ  در  ؼِهغب هَرد صفبت يیث رگزعیًَی تدشیِ

 گهزم  3 اس تز کَچک َثزیتی ٌیه ٍسى َثز،یتی ٌیه اًذاسُ هتَعظ ثَتِ، ارتفبع هزثغ، هتز در َثزیتی ٌیه ٍسى صفبت ؽذى ٍارد ثب آى اخشاء

 ضهزیت . گزدیهذ  ثهزاسػ  ههذل  ثْتهزیي  ٍ ثَد درصذ 5/98 هذل تجییي ضزیت هیشاى رگزعیَى هذل ثِ گزم 3-7 يیث َثزیتی ٌیه ٍسى ٍ

 . گزدد هی تَخیِ هذل در هَخَد هتغیزّبی تَعظ y هتغیز تغییزات درصذ 5/98 اس ثیؼ کِ اعت آى اس حبکی ؽذُ ثزاسػ هذل تجییي
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ِ یؽ درٍى ظیؽهزا  دری ٌه یسه تیع ذثخؼیاه ارقبم دری آث نک ثِ تحولی بثیارس. 1388. پٌبُ حغي. د ٍ سادُی ٍ . م ،.ة ،یاؽزر .1  ؾه

 . اردثیل ٍاحذ اعالهی آساد داًؾگبُ کؾبٍرسی داًؾكذُ.  ًجبتبت اصالح ارؽذ کبرؽٌبعی  ًبهِ پبیبى. یا گلخبًِ ٍی ا

ِ یؽ درٍى ظیاؽز دری ٌیسه تیع ذثخؼیاه ارقبم دری ؽَر ثِ تحولی بثیارس. 1388. پٌبُ حغي. د ٍ سادُی ٍ . م ،.ا ،یاظْز .2 ی ا ؾه

 . اردثیل ٍاحذ اعالهی آساد داًؾگبُ کؾبٍرسی داًؾكذُ.  ًجبتبت اصالح ارؽذ کبرؽٌبعی  ًبهِ پبیبى. یا گلخبًِ ٍ

 ثیوهبری  گزٍُ ارؽذ کبرؽٌبعی ًبهِ پبیبى. سهیٌی عیت ٍیزٍط اس ػبری پالعن صرم ای ؽیؾِ درٍى ثبًک ایدبد. 1380. م پضٌٍّذُ، .3

 .ؿ 210.  تْزاى هذرط زثیتت داًؾگبُ گیبّی ؽٌبعی

ی ٌه یه ذیه تَ  ثزی ؽَر اعتزطی آًت ٍی آ  هبدُ ک،یارگبً هَاد هختلفی ّب غلظت زیتبث ثزرعی. 1390. یویػظ. ج ٍ. د پٌبُ، حغي .4

 .لیاردث ٍاحذی اعاله آساد داًؾگبُیی ًْب گشارػ. یا گلخبًِ ظیؽزا دری ٌیسه تیع ارقبم َثزیت

ی فه یک ٍی کوه  صهفبت  ثز نیکبدٍعت ٌِیآه ذیاع ٍ اٍ تزا فزتیَهیّ کَد زیتبثی ثزرع. 1390. بُپٌ حغي. د ٍی ؽبّزخ. ػ ،.ا ،یػشت .5

 ،1390 ههبُ  جْؾهت یارد 8-9 زاى،یه ای بّیه گی َ هَص یشیری هله  کٌفهزاًظ  يیدٍه. لیاردث هٌغقِ در ثْبرُ کؾت دری ٌیسه تیع ارقبم

 .ؿ 349. شدی داًؾگبُ

تبثیز َّهبت پتبعین ثز کبّؼ اثزات تٌؼ آثی ثهز ارقهبم   . 1388. اخلی. یبرًیب ٍ ج. حغي پٌبُ، م. حغیٌی، د. ح.، ا.ة.خَرؽیذی، م .6

 .1388اٍ یي ّوبیؼ هلی تٌؼ ّبی هحیغی در ػلَم کؾبٍرسی، داًؾگبُ ثیزخٌذ، ثْوي . عیت سهیٌی

 http://www.parsistat.com/stat/c.php?id=11122. اهٌیت ٍ عالهت غذا کؾبٍرسی ارگبًیک،. 1390. ، مؽزیفی هقذم .7

ثزرعی تبثیز غلظت ّبی هختلف َّهبت پتبعین ثز صفبت کوی ٍ کیفی ارقبم عهیت  . 1390. حغي پٌبُ. ٍ د اخلی. ، ج.ع، کیَهزثی .8

 .410ؿ . اًؾگبُ یشد، دزاًظ هلی ریشیَ َصی گیبّی ایزاىدٍهیي کٌف. سهیٌی در کؾت ثْبرُ در هٌغقِ اردثیل
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