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-با افزایش حجم ضایعات چاي به زئولیت طول ریشه و ارتفـاع سـاقه کـاهش یافتـه بـه                 . ثیر نوع بستر قرار نگرفت    تأتحت  
 و  کـل  فنـل میـزان همچنین همبستگی مثبتـی بـین    .پرلیت بدست آمد) 2:1(که بیشترین ارتفاع گیاه در بستر زئولیت         طوري
-بنابراین، نتایج نشان داد که ضایعات چاي به تنهایی یا همراه بـا زئولیـت مـی            . مشاهده شد  ها میوه اکسیدانی آنتی ظرفیت

  . فرنگی باشدتواند بستر مناسبی براي کشت گوجه

  ، کشت بدون خاك، کیفیت میوهیگوجه فرنگ، يعات چایت، ضایزئول  :ی كليدیهاواژه
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Abstract 

      Recently, water deficiency, existence of soil-borne pathogens and low fruit yield and quality 

which produced in soil culture systems lead to develop hydroponic systems. In the present study, 

effect of five different growing media including tea waste, tea waste + zeolite (1:1), tea waste + 

zeolite (3:1), tea waste + zeolite (1:3), zeolite + perlite (1:2) (v/v) as a soilless growing media on 

tomato (Lycopersicon esculentum, cv. gavrish) growth and fruit quality was investigated. The 

results showed that the kind of growing media have significantly affected on stem height, root 

length and fruits quality characteristics such as firmness, vitamin C, total phenol and antioxidant 

capacity of tomato. Conversely, stem diameter, fruit numbers and fruits color value was unaffected 

by growing media. With increasing tea waste to zeolite ratio, stem height and root length decreased, 

as the most stem height was found in zeolite: perlite (1:2) medium. Moreover, positive correlation 

between total phenol and antioxidant capacity of fruits was observed. Overall, the results showed 

that using tea waste alone or incorporation with zeolite can be a suitable medium for growing 

tomato.  
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  مقدمه
 مورد يهاين سبزی یکی از مهمتریفرنگگوجه

 امروز است که عالوه بر ی صنعتيایکشت و کار در دن
 شده مثل سس، يصورت فرآوره، بيخورمصرف تازه 

آرتس و (شود ره نیز استفاده مییرب، پوره و غ
ل یدل آن بهيها و فرآوردهیفرنگگوجه.  )1999همکاران 

ن، کلسترول آزاد کم، کاروتن و یی پاي و کالریچرب
م ی سالم رژيجزء غذاها  از فیبر بودنکوپن باال و غنییل

 و 1999 و همکاران یل(آید  انسان به حساب میییغذا
-گوجهن مصرف یهمچن). 2006ک و پوزرل یدارکیزن

 باال در یدانیاکسیدلیل داشتن خواص آنته بیفرنگ
ها  و سرطانی، عروقی قلبيهايماری از بيریگشیپ

هاي در سال). 2002باربر و باربر (شود یه میتوص
زان یم، یفرنگ گوجهید جهانیش تولیهمگام با افزار یاخ
  نیز در ایراناین محصولر کشت یو سطح زد یتول
ر ی افزایش سطح زهک طوري به،  استش یافتهیافزا
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 يهانبوده، بلکه کشت ی خاکيهاکشت فقط در کشت
 دهدی را نشان میش قابل توجهی افزابدون خاك آن

ت یریدلیل مدتواند بهیم که )1384پیوست و برزگر (
باشد م کشت ستین نوع سیدر ا ییبهتر آب و مواد غذا

 در يدی تولياغلب واحدها). 2005گول و همکاران (
 1 از پشم سنگيکا در مواردیت و لیت، پیران از پرلیا

 ،یل گرانیدلهکنند، که بیعنوان بستر کشت استفاده مبه
استفاده از . ده استید گردینه تولیش هزیباعث افزا

ن، عدم یینه پای هزا توجه بهت بی و زئوليعات چایضا
 در یل فراوانیدلز بهیناه و یر نامطلوب بر رشد گاث
 رایج ي براي بسترهاین مناسبیگزید جاتوانیران، میا

در ارتباط با گزینش بستر .  گردندیدر کشور معرف
مناسب با توجه به شرایط موجود در محل تولید 

کدا و همکاران یا. تحقیقات زیادي انجام گرفته است
 ي نسبت به بسترهایر آلگزارش نمودند که بست) 2001(

هارتز و همکاران .  گردیدي موجب عملکرد باالتریمعدن
عات سبز ی مختلف کمپوست ضايهانسبت) 1996(
ت را آزمایش کردند و نشان دادند که نسبت ی و پیاهیگ
-ن عملکرد در گوجهین دو ماده موجب باالتریا) 1:1(

مخلوط کود ) 1988(چن و همکاران .  شده استیفرنگ
 ین مناسبیگزی و تفاله انگور کمپوست شده را جاینوایح
در .  کردندی معرفینتیاهان زید گیت در تولی پيبرا

ثیر بستر بر رشد کاهو أ تي انجام شده رویبررس
زان رشد، ماده خشک و وزن هد در بستر ین میباالتر

 و همکاران یماستوئ(د ی مشاهده گرديضایعات چا
 است که ممکن است وه از جمله صفاتییت میفیک). 2004

 .ثیر نوع بستر قرار گیردأداري تحت تطور معنیهب
زان ی که منمودندگزارش ) 1998(ک و همکاران یموزیپر
از شتر یب ی آلي در بسترهایفرنگن ث گوجهیتامیو

نو یکل (یعیت طبیزئول. باشدیم ی معدنيبسترها
 1980از جمله بسترهاي است که در سال ) 2تیلولیپت
ن بستر یا). 2005گول و همکاران ( گردید  کشفيالدیم
، ظرفیت  باالیونیت تبادل کاتی ظرفدارا بودندلیل به

ر مطلوبی یثأ ت،باالي جذب و نگهداري آب و مواد معدنی

                                                 
1 Rock Wool 
2 Clinoptilolite  

 3چی کاهو پي رویدر پژوهش. ر رشد گیاهان داردب
ش یت موجب افزاینشان داده شد که استفاده از زئول

تروژن در بافت یم و نیش مقدار پتاسیاه، افزایرشد گ
گول و (م شده است ی و کاهش آبشویی پتاسیاهیگ

 استفاده از ،در کشت هیدروپونیک رز). 2005همکاران 
ن عملکرد یشتری ب،تیزئول و تیپرل 1:3  با نسبتيبستر

س و یدیسامارتز( باعث گردید د رای تولتیفین کیو بهتر
 شیت در افزایهمچنین اثر مثبت زئول). 2005همکاران 

 گزارش شده استا نیز ی ژربرا و هورتانسيهاد گلیتول
 یوجود منابع غن با توجه به). 2003ام یلیاپنا و و(

 ارزان و فراوان بودن ی از طرفت در ایران ویزئول
، در این )1385زاده و همکاران یقل (يعات چایضا

-پژوهش اثر این دو بستر بر رشد و کیفیت میوه گوجه
  .گرفتر فرنگی مورد بررسی قرا

  
  هامواد و روش

 با پنج یشیسه اثر بسترهاي مختلف، آزمای مقايبرا
 ضایعات T:1شامل  مختلف ی حجميهابستر با نسبت

 T:3ت، یزئول به يضایعات چا 3:1نسبت  T:2 ،يچا
 1:3  نسبتT:4ت، ی زئولبه يضایعات چا 1:1 تنسب

به ت یزئول 1:2 نسبت T:5  وتی زئولبه يضایعات چا
 بر روي ی تصادفسه تکرار در قالب طرح کامل با تیپرل

 دانشکده یقاتی در گلخانه تحق‘شیگاور’ رقم یفرنگگوجه
  .شدالن اجرا ی دانشگاه گياورزکشعلوم 

ی یها نمونه،قبل از کاشت و شروع تغذیه گیاهان   
هاي خاکشناسی از بسترهاي مختلف براي انجام آزمون

یاهان تغذیه پس از کاشت و آغاز رشد گ .تهیه گردید
 هوگلند انجام ییطور یکسان با محلول غذاهگیاهان ب

 روزانه و شبانه گلخانه در طول ين دمایانگیم. گرفت
گراد، ی درجه سانت18  و27ب یدوره آزمایش به ترت

 درصد و شدت نور 70-85زان رطوبت نسبی گلخانه یم
   . لوکس متغیر بود14000-16000ن یب

 ی ساقه اصليانتهاان تا ارتفاع گیاهان از سطح گلد
ان یگیري و بر حسب متر بدر پایان مدت آزمایش اندازه

 يمتری سانتپنجها در ارتفاع گیري قطر بوتهاندازه. شد

                                                 
3 Lactuca sativa var. capitata 
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س صورت گرفته و طول یله کولیوسهسطح گلدان ب
گیري شده و بر حسب کش اندازهها نیز با خطریشه
طور جداگانه  هر بوته بهيهاوهیم. دیگردان یمتر بیسانت

  .ده برداشت شدندیسدر مرحله قرمز ر
ده ی رسهاي کامالوهیگیري رنگ گوشت ماندازه    

 )Minalta CR400(با استفاده از دستگاه کرومومتر 
 a ،)ییروشنامیزان  (L رین روش مقادی در ا.انجام شد

م یطور مستق به )يمیزان زرد (bو ) يمیزان قرمز(
 هاوهی بافت میسفت .ئت شدقراکرومومتر توسط دستگاه 

لوگرم ی بر حسب ک)FTO 11(سنج با دستگاه سفتیز ین
  . شديریگمتر مربع اندازهیبر سانت
معرف استاندارد   استفاده از باثن یتامیزان ویم

، توسط دستگاه )1998ک و همکاران یموزیپر(ایندوفنول 
 +PG Instruments ltd – T80مدل (اسپکتروفوتومتر

UV/VIS ( گرم در صد یلی و بر حسب ميریدازه گان
   . شدبیان ازهگرم وزن ت

 یفرنگهاي گوجهوهیاکسیدانی عصاره مظرفیت آنتی
 DPPH1از طریق خاصیت خنثی کنندگی رادیکال آزاد 

ر محاسبه یمطابق فرمول ز) 2002دو یمی و تسسینناد(
  . شد

%DPPHsc = [(Acont - Asamp) × 100]/Acont 
  DPPHsc% =درصد بازدارندگی

  DPPH =Asamp)+ نمونه (زان جذب یم
  DPPH=  Acontزان جذب یم

 با استفاده از زی نهاوهیل کل مزان فنیگیري ماندازه
) 1965 ينگلتو و رزیس (2وکالچوی س-نیفولمعرف 

 .انجام گرفت
هاي بدست آمده با استفاده از نرم  داده،در پایان
 توسطها نیانگیمسه یمقاه و ی تجزSASافزار آماري 

ها از نرم  رسم نموداريبرا. صورت گرفت LSDآزمون 
  . استفاده شدExcelافزار 

  
  
  
  

                                                 
11,1-Diphenyl-2-picrylhydrazyl 
2 Folin-Cicalteu  

 ج و بحثینتا
  بسترها

گیـــري خـــصوصیات فیزیکـــی و نتـــایج انـــدازه    
-همـان .  است شده خالصه   1شیمیایی بسترها در جدول     
دهـد، بـستر ضـایعات چـاي        طوري که نتایج نـشان مـی      

مخصوص حقیقی  کمترین وزن مخصوص ظاهري، وزن      
 را ECبیشترین میزان  کهی در حال، است را داشته pHو

  . بسترها دارا بوددر مقایسه با سایر 
  

  اهیارتفاع گ
فرنگی تولید شده در اهان گوجهیارتفاع گ    
 در پایان دوره مورد آزمایش اختالف ، مختلفيبسترها

ن میزان یباالتر.  با یکدیگر نشان دادند رايداریمعن
 8/2 برابر با یاه در پایان دوره آزمایش با طولیع گارتفا

ن ارتفاع در یت و کمتریپرل) 2:1(ت یمتر در بستر زئول
مشاهده )  متر32/2(ت یزئول) 1:1 (يعات چایبستر ضا

-ولی این دو بستر از لحاظ آماري اختالف معنی. شد
در ). 2جدول (داري را با سایر بسترها نشان ندادند 

ثیر متفاوت بسترها بر ارتفاع أ تمطالعات قبلی نیز
، )2004لوپز و همکاران (فرنگی گیاهانی چون گوجه

 گزارش )2007بوستامنت و همکاران (کاهو و کلم 
-تواند به بر ارتفاع گیاه می کشت بستراثر. گردیده است

 یا بهبود pH، یونیت تبادل کاتیخاطر تغییر ظرف
  ویل(خصوصیات فیزیکی و شیمیایی دیگر باشد 

  ). 1999همکاران 
  

  شه یطول ر
) 2:1(ت یشه در بستر زئولیبیشترین طول ر          

). 2جدول (د یمتر مشاهده گردی سانت33/68ت با یپرل
نتایج نشان داد که افزودن ضایعات چاي به بستر کشت 

فرنگی در سیستم هیدروپونیک باعث کاهش گوجه
  آن،زانیش میبا افزا گردد کهگستردگی طول ریشه می

لذا . شوداثر بازدارندگی بر طول ریشه نیز بیشتر می
پرلیت فاقد ) 2:1(بیشترین طول ریشه در بستر زئولیت 

نتایج گارسیا گمز ). 2جدول (ضایعات چاي بدست آمد 
ثابت کرد که افزودن میزان باالي ) 2001(و همکاران 
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کمپوست به پیت، رشد ریشه گیاهان زینتی را کاهش 
 دلیل کاهش رشد ریشه گیاه را به باال هاآن. دهدمی

) 1989(لوپز و همکاران .  نسبت دادندECبودن میزان 
هاي باالي کمپوست بر رشد و نیز اثر منفی نسبت

.  نسبت دادندECتوسعه ریشه را به میزان باالي 

، دلیل 1هاي قبلی و جدول بنابراین، مطابق نتایج گزارش
 بستر ECبودن فرنگی باال کاهش توسعه ریشه گوجه

اگرچه واکنش گیاهان مختلف به . باشدضایعات چاي می
لیما و همکاران (باشد  متفاوت میECمیزان باالي 

2004 .(  
  

   بسترهاي کشتی نتایج حاصل از تجزیه برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیای-1جدول 

وص صوزن مخ  بسترها
 (g.cm-3) ظاهري

 مخصوص وزن
 (g.cm-3)  قییحق

 رطوبت
  )ددرص(

 تخلخل
  )درصد(

ظرفیت 
نگهداري آب 

 )درصد(
pH  EC 

(µS.cm-2) 

  4/3  05/6 15/163  56  62  95/1 84/0  ضایعات چاي

  45/2  56/6  27/170  48  63  2/2 13/1  زئولیت) 1:1(ضایعات چاي 

  8/2  11/6 71/185  50  65  15/2 06/1  زئولیت) 1:3(ضایعات چاي 

  36/2  18/6 41/156  49  61  26/2 14/1  زئولیت) 3:1(ضایعات چاي 

  2/2  28/6 150  49  60  31/2 16/1  پرلیت) 2:1(زئولیت 
 
  

  فرنگیهاي رشدي گیاه و کیفیت میوه گوجه تأثیر بسترهاي مختلف بر شاخص-2جدول 

  ماریت  شاخص سطح رنگ
ارتفاع گیاه 

  )متر(
طول ریشه 

  )مترسانتی(
قطر ساقه 

  )مترسانتی(
تعداد 
  میوه

سفتی میوه 
)kg/cm2( 

a  b  L  
 ab5/2 b33/57 ns 26/1 ns 23  ضایعات چاي

a41/3  a44/19  ns35/14  ns 5/33  

  b33/2  b66/59 2/1  33/23  b84/2  ab21/18  26/13  55/32  زئولیت1:1ضایعات چاي 
  ab6/2  b86/59 23/1  66/26  a49/3  ab37/18  61/13  93/32  زئولیت1:3ضایعات چاي 
  ab56/2  ab63  16/1  33/25  b01/3  ab69/16  71/12  77/31  زئولیت3:1ضایعات چاي 

  a8/2  a33/68 16/1  33/26  b84/2  b07/15  5/12  37/31  پرلیت2:1زئولیت

  .باشددار نمی معنیLSDهاي با حروف مشترك از نظر آماري در سطح احتمال یک درصد آزمون در هر ستون، میانگین
ns داريعدم معنی.  
  

 قطر ساقه 
 ریشه، قطر ساقه با بر خالف ارتفاع گیاه و طول

کمترین . افزایش میزان ضایعات چاي افزایش یافته است

 ، مشاهده شد کهتیپرل) 2:1(ت یقطر ساقه در بستر زئول
هرچند افزودن . همراه بودبا بیشترین ارتفاع ساقه 
ن یا اما ، قطر ساقه گردیدشضایعات چاي باعث افزای

 ).2جدول (  نبودداراز لحاظ آماري معنیافزایش 
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، ضایعات چايدر بستر   گیاهان،توان گفتبنابراین می
 يشتری رشد و ارتفاع کمتر در مقابل قطر ساقه بيدارا

 ير بسترهایاهان سایجه نسبت به گیداشته، در نت
  . باشندیمتر تر و قوي محکميرشد

  
  وهیتعداد م

وه در هر بوته ین تعداد میانگین میاگرچه باالتر
ت و یزئول) 1:3 (يعات چایدر بستر ضا)  عدد66/26(

 مشاهده يعات چایدر بستر ضا) عدد 23 (مقدارن یکمتر
داري بین بسترها د، ولی هیچ گونه اختالف معنییگرد

 بر تعداد یشیش رشد رویبا افزا). 2جدول (دیده نشد 
وه و گل ی تعداد مدنبال آنبهاه افزوده شده و یگره در گ

در ). 2004لوپز و همکاران (ابد ییش میز افزاین
ت ی باالتر و قابلیونیت تبادل کاتی که ظرفییبسترها
اه ی گیشی دارند، رشد رويشتریب یی مواد غذاينگهدار

). 2003رسدورفر و همکاران یب (باشدیمشتر یز بین
 کشت مختلف ير بسترهایثأ تیبا بررس) 2004(پارکس 

 يرو) تیت پوسته نارگیل، پشم سنگ و پرلیخاك اره، پ(
جه ین نتیستم کشت بدون خاك به ای در سارید خیتول
.  بر تعداد میوه دارديدارینوع بستر اثر معند که یرس

 در بستر یفرنگ گوجهي انجام شده بر رويهایبررس
 را از يداریز اختالف معنیعات پوست بادام نی ضايدارا

 يها نسبتیدر بررس. وه نشان ندادینظر تعداد م
ن ی باالترینتی زيها گليت بر رویمختلف کمپوست و پ

کمپوست مشاهده ) 1:3(ت ی پيتعداد گل در بستر حاو
  ). 2004پارکس  (شد

  
  وهی بافت میسفت

 يدهد که بسترهانشان میها ن دادهیانگیسه میمقا
-وه داشتهیزان سفتی بافت می بر ميداریکشت، اثر معن

هاي تولید شده از  در میوهی سفتاالترینب). 2جدول  (اند
ت و ضایعات چاي به یزئول) 1:3 (يعات چایبستر ضا

دار تنهایی مشاهده شد که از لحاظ آماري اختالف معنی
زان جذب یم). 2جدول (د ندبا سایر بسترها نشان دا

 آن ياهیاه و تغذی پرورش گیطیط محی، شراییمواد غذا
رسدورفر یب (ر گذار استیثأوه تی بافت میزان سفتیبر م

 با يعات چایرسد ضایمبه نظر ). 2003و همکاران 
 ،یی مواد غذاي بااليت نگهداریه مناسب و قابلیتهو
اه باال برده و ی جذب بهتر عناصر در گيط را برایشرا

ن ین ایهمچن. وه شده استی بافت میش سفتیباعث افزا
ت، باعث یشتر زئولیاحتمال وجود دارد که افزودن ب

-بهده و یم در کوتاه مدت گردیشتر کلسیت مقدار بیتثب
 بافت آن را کاهش یوه  و سفتیم میدنبال آن مقدار کلس

  .داده است
  

  وهیرنگ م
 يعات چایمار ضای در تaن شاخص رنگ یباالتر

) 2:1(ت یزان در بستر زئولین میترنییو پا) 44/19(
ن ی بيداریاما اختالف معن. مشاهده شد) 07/15( ت یپرل

 بسترها درهاي تولید شده  میوهb و Lدو شاخص 
 یطیط محیاگرچه شرا). 2جدول ( مشاهده نشد ،ختلفم

 يهازان رنگیزهی بر میمانند نور و دما اثر قابل توجه
 ولی نوع بستر ،)2006ک و پوزرل یسداریزن(وه دارند یم

  . ثیر بگذاردأ تaتواند بر میزان شاخص رنگ نیز می
  

  ن ث یتامیو
  در سطحLSDها با آزمون ن دادهیانگیسه میمقا
مارها ین تیب را يداریپنج درصد اختالف معن احتمال

  ضایعات چاي،يدارا يبسترها). 1شکل (نشان داد 
) 2:1(ت یمیزان ویتامین ث بیشتري نسبت به بستر زئول

ن ث در بستر یتامیزان ویبیشترین م. ندداشت تیپرل
 100گرم در یلیم 70/14(ت یزئول) 1:1 (يعات چایضا

 لحاظ آماري با سایر  ولی ازشد،مشاهده ) رگرم وزن ت
داري  اختالف معنی ضایعات چاي،يحاوبسترهاي 

 یکیت الکتریزان هدایباال بودن م). 1شکل (شان نداد ن
ک ید آسکوربیاین بستر ممکن است دلیلی بر افزایش اس

 مانوز-کورترو و فرناندز. فرنگی باشدوه گوجهیم
 در ث  ویتامینافزایش دالیل از یکیرا   شوري)1999(

افزایش  با که  گزارش کردندیفرنگ گوجههمیو
لین .  منجر به افزایش ویتامین ث شده بودمنوساکاریدها

 هدایت افزایش که کردند گزارشنیز  )1999 (و گالس
 میزان رفتن باال و میوه طعم به بهبود منجر الکتریکی
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 و محلول جامد مواد با نسبت و  شودمی ث ویتامین
ن یتامیوزان یم. ارتباط است در هم تیتر قابل هايداسی
ابد و ییش میدن افزایند رسی فرآی طیفرنگ در گوجهث

ط ی مثل شدت نور و شرایطیط محیر شرایثأتحت ت
مانوز -کورترو و فرناندز(رد یگیاه قرار می گياهیتغذ

گزارش دادند که ) 1998( و همکاران کیزمویرپ). 1999
 شتریب ی آلي در بسترهایفرنگ ث گوجهنیتامی وزانیم

نشان ) 2004( ایندن و تورس . استی معدنياز بسترها
 از یفرنگوه گوجهیت میفیثیري بر کأداد که نوع بستر ت

). 2004ندن و تورز یا(لحاظ میزان ویتامین ث ندارد 
زان ی م کهان کردندیب) 2003(دوماس و همکاران 

 نسبت به يا گلخانهيهایفرنگ در گوجهن ثیتامیو
 کمتر بودن شدت نور در بهر است که  آزاد کمتيفضا

  . شودینسبت داده مگلخانه 
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  . فرنگی اثر بسترهاي مختلف کشت بر میزان ویتامین ث میوه گوجه-1شکل 

  . دهدخط عمودي خطاي استاندارد از میانگین را نشان می
  

   کلفنلزان یم
  در سطحLSDها با آزمون ن دادهیانگیسه میمقا
در مارها ین تی را بيداریتالف معنک درصد اخی احتمال

ل کل زان فنی منیشتریب. رابطه با میزان فنل کل نشان داد
 درآن زان یمن یترکم و يعات چای در بستر ضا،هاوهیم

). 2شکل  (مشاهده شد تی زئول)1:1(يعات چایبستر ضا
 یلبات فنیزان ترکیدهد که میمنتایج تحقیقات قبلی نشان 

، یطیط محی، شرارقم ری نظیملر عوایثأها تحت توهیم
ط یوه و شرای، مرحله برداشت ميات کشاورزیعمل

 تور و و 1980هانت و باکر (گیرد انباري قرار می
ثر بر تجمع ؤاز جمله عوامل محیطی م). 2005ساواگ 

تور و ساواگ (باشد ترکیبات فنلی شدت نور و دما می
که از  زمانی،مشخص شدحاضر در پژوهش ). 2005

د، وشیمعنوان بستر کشت استفاده ت چاي بهضایعا
تواند ی من امریل ایدل. بداییم شیافزامیزان فنل کل 

 در ی جذب آب و مواد معدنيت باالی از حفظ قابلیناش
  ). 2005تور و ساواگ (ن بسترها باشد یا

  
  )درصد بازدارندگی رادیکال آزاد(اکسیدانی ظرفیت آنتی

ها در بستر  میوهاکسیدانیباالترین ظرفیت آنتی
ترین میزان  درصد و پایین60ضایعات چاي با میزان 

 66/43(زئولیت ) 3:1(آن در بستر ضایعات چاي 
-میزان ترکیبات آنتی). 3شکل (مشاهده گردید ) درصد

ها تحت تأثیر فصل رشد، دما و نور اکسیدانی میوه
مهمترین ). 2008مانیان و همکاران (گیرد محیط قرار می

اکسیدانی میوه مؤثر بر میزان ترکیبات آنتیعوامل 
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فرنگی، میزان نور دریافتی و دماي محیط در فصل گوجه
رشد بخصوص چند هفته قبل از رسیدگی کامل میوه 

تور و ساواگ ). 2005تور و ساواگ (بیان شده است 
اکسیدان گزارش دادند نوع رقم نیز میزان آنتی) 2005(

د و بین میزان ترکیبات دهمیوه را تحت تأثیر قرار می

اکسیدانی و فنل کل میوه همبستگی مثبتی وجود آنتی
-در این پژوهش معلوم گردید که ظرفیت آنتی.  داشت

تواند تحت تأثیر نوع فرنگی میاکسیدانی میوه گوجه
  .  بستر نیز قرار گیرد
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  . فرنگی اثر بسترهاي مختلف کشت بر میزان فنل کل میوه گوجه-2شکل 

  . دهد عمودي خطاي استاندارد از میانگین را نشان میخط
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  . فرنگیاکسیدانی میوه گوجه اثر بسترهاي مختلف کشت بر ظرفیت آنتی-3شکل 

  . دهدخط عمودي خطاي استاندارد از میانگین را نشان می
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دها، یفالونوئ  بایکی رابطه نزدیدانیاکسیت آنتیفعال
البته . ها داردنیتامیو فنل کل و ين، محتوایانیآنتوس

 یدانیاکسیت آنتیها، فعال از پژوهشياریمطابق بس
ن یونگ و ل(باشد یفنل کل مر یشتر تحت تأثیها بوهیم

-اکسیدانی میوهبنابراین، باال بودن ظرفیت آنتی ).2000
تواند  می، ضایعات چاييدر بستر حاوهاي تولید شده 

 باشدارتباط ن بسترها در ی ا کلنل في سطوح باالاب
    ).2003 همکاران  وکانو(
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  .  صفحه248.  و بدون خاكی در کشت خاکيا گلخانهيهايپرورش سبز. 1384 ،ع و برزگر رپیوست غ

ات ی بر خصوصیعیت طبیمطالعه اثرات تنش آب به همراه کاربرد زئول. 1385 ،و می ارانيزی م و عزیاصفهانزاده آ، یقل
، 73 جلد .یپژوهش و سازندگفصلنامه ). Dracocephalum moldavica (یبادرشب ییاه داروی گیفی ک ویکم
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