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لف نیتروژن در سطوح مخت  (Effective Microorganisms (EM))ریزموجودات مفید بررسی تاثیرمنظور به    

صورت فرنگی رقم پاروس آزمایشی بهي توتبر خصوصیات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی بوته و کمی و کیفی میوه

در  1393- 94هاي هاي کامل تصادفی، با سه تکرار در طی سالبار خرد شده و در قالب طرح بلوكهاي دوکرت

درصد)،  3و  2 ،1جودات مفید در چهار سطح (شاهد، دانشگاه محقق اردبیلی، اجرا شد. تیمارهاي آزمایش ریزمو

و نیتروژن در سه سطح پاشی و خاکی همراه با آب آبیاري) هاي کاربرد ریزموجودات مفید در دو سطح (محلولروش

هاي گیاهان از نظر میزان عناصر در این پژوهش برگ .بود )کیلوگرم خالص در هکتار با منبع اوره 150و  100، 50(

ها ن، فسفر، پتاسیم، کلسیم، سدیم، منیزیم، منگنز، آهن و روي مورد آزمایش قرار گرفتند. تجزیه واریانس دادهژنیترو

هاي داري در بین روشداري بر جذب عناصر داشته ولی تفاوت معنیاثر معنی EMنشان داد که کاربرد کود اوره و 

در اکثر عناصر نتایج بهتري را  EMدرصد  2و غلظت کیلوگرم در هکتار  100ژن مشاهده نشد. نیترو EMکاربرد 

ژن بیشتري نسبت به دیگر تیمارها کیلوگرم نیترو 150ن حاصل نمودند و برگ گیاهان تیمار شده با غلظت نیتروژ

دار بود. در جذب عنصر منیزیم معنی EMژن و کود زیستی داشتند. در بین اثرات متقابل تیمارها، اثر متقابل نیترو

 3و  EM 2همراه کود زیستی کیلوگرم در هکتار به 100ها کاربرد کود اوره اس نتایج حاصل از مقایسه میانگینبراس

  ها حاصل نمودند.ام بیشترین میزان منیزیم را در برگپیپی 139و  141درصد بترتیب با 

  ام، فسفر، کود زیستی، عناصر غذایی: اوره، ايهاواژه کلید

  

  
  

 



 

 أ
 

 فهرست مطالب

 صفحه                                                        شماره و عنوان مطالب

  

  فصل اول: مقدمه

  2............................................................................................................................................................................... مقدمه. -1-1

  5.................................................................................................................................................................اهداف پژوهش -1-10

  5...............................................................................................................................................ضرورت و اهمیت پژوهش -1-11

  

  فصل دوم: بررسی منابع

  7..........................................................................................................................................................................فرنگیتوت -2-1

  7.......................................................................................................................................... هاي دوگان (دیپلوئید).گونه -2-1-1

  8..................................................................................................................................گان (پلیپلوئید) ......هاي چندگونه -2-1-2

  10...........................................................................................................................گان (اکتاپلوئید).......هاي هشتگونه -2-1-3

  11........................................................................................................................................................فرنگی..ارقام توت -2-1-4

  11............................................................................................................................................ ارقام روزکوتاه (بهاره) -2-1-4-1

  11................................................................................................................................. ارقام روز خنثی (همیشه بار) -2-1-4-2

  11..............................................................................................................فرنگی رقم پاروس........هاي توتویژگی -2-1-4-3

  12...............................................................................................................................فرنگیتاریخچه کشت و کار توت -2-1-5

  13....................................................................................................فرنگی در ایران.............توتسابقه کشت و کار  -2-1-5-1

  13............................................................................................................................ سطح زیر کشت و تولید جهانی -2-1-5-2

  16......................................................................................................................................فرنگی..تاي تواهمیت تغذیه -2-1-6

  EM .................................................................................................................................................17 ریزموجودات مفید -2-2

  EM.................................................................................................17ریزموجودات مفید همزیست موجود در ترکیب  -2-2-1

 EM.......................................................................................17موجودات مفید موجود در ترکیب کود نحوه عمل ریز -2-2-2

  EM...........................................................................................................................20هاي کود زیستی فرموالسیون -2-2-3

  20.............................................................................................................بر روي گیاه EM ثرات کاربرد کود زیستیا -2-2-4

  24............................................................................................................................................................................نیتروژن -2-3



 
 

 ب
 

  فصل سوم: مواد و روش پژوهش

  29....................................................................................................................................مشخصات محل اجراي آزمایش  -3-1

  29..............................................................................................................مواد گیاهی و کودهاي مورد استفاده در آزمایش-3-2

  30.............................................................................................................................ها......................طرح آزمایشی و تیمار -3-3

  30...................................................................................................................سازي زمین، کشت و اعمال تیمارها.....آماده -3-4

  31.........................................................................................................هاي آن.......گیري شده و روشهاي اندازهشاخص -3-5

 31.......................................................سوزانی...........گیري عناصر غذایی به روش ترهاي گیاهی براي اندازههضم نمونه -4-1

  32..............................................................اي........................هاي گیاهی به روش نشر شعلهگیري پتاسیم نمونهاندازه -3-4-2

  32...........................................................................هاي گیاهی به روش رنگ زرد ......گیري غلظت فسفر نمونهاندازه -3-4-3

  32...........................................................................تهیه معرف نیترووانادو مولیبدات................................................. -3-4-3-1

  32............................................................. ........................هاي استاندارد...............................................ه محلولتهی -3-4-3-2

  33.............................................. ...................................هاي گیاهی و قرائت میزان جذب آنها...........رنگی کردن عصاره -3-5

   33...............................................................ن کل به روش کجلدال.................................................................تعیین نیترو -3-6

  33.........................................................................................................................................ها....................هضم نمونه -3-6-1

  34...................................................................تقطیر........................................................................................................ -3-6-2

  35..........................................................................هاي گیاهی با جذب اتمی...........................گیري آهن در عصارهاندازه -3-7

  35.............................................................................................................................................اي..گیري سدیم شعلهاندازه -3-8

  36................................................................................گیري کلسیم..................................................................روش اندازه -3-9

  36.................................................................................ها.....................................................تجزیه و تحلیل آماري داده  -3-10

  

  ث پژوهشیج و بحافصل چهارم: نت

  38................................................................فرنگی پاروسبررسی اثر تیمارها بر میزان عناصر مورد بررسی در برگ توت -4-1

  40.............................................................................................................................................................................سدیم   -4-2

  41..............................................................................................................................................................................پتاسیم -4-3

  42.............................................................................................................................................................................کلسیم. -4-4

  42...........................................................................................................................................................................نیتروژن. -4-5

  43.........................................................................................................................................................................فسفر....... -4-6



 
 

 ج
 

  44........................................................................................................................................................................آهن.......... -4-7

  45.................................................................................................................................................................................روي -4-8

  46.......................................................................................................................................................................منگنز......... -4-9

  47.........................................................................................................................................................................منیزیم... -4-10

 52..................................................................................................................................................گیري کلی..........نتیجه -4-11

  52........................................................................................................................... .......................پیشنهادات.................. -4-12

  54...................................................................................................................................................فهرست منابع و مآخذ...............

  

 هافهرست جدول

 صفحه                                                        شماره و عنوان جدول

  

  8............................................................فرنگی:....................هاي جهانی توتچندگانی و پراکنش جغرافیایی گونه 1 – 2جدول 

 2012فرنگی با سطح زیر کشت و میزان تولید در سال بندي کشورهاي عمده تولیدکننده توترتبه: 2 – 2جدول 

  14........................................................................................................................................................................................میالدي

  15...................................................ها...............فرنگی در ایران به تفکیک استانمیزان سطح تولید و عملکرد توت :3-2جدول 

  16.......................................................................................فرنگی...............گرم از توت 100مغذي در  : ترکیب مواد4-2جدول 

  31......................................................................................: نتایج آزمون تجزیه خاك و کود دامی مورد استفاده........1-3جدول 

  39........................................و سطوح مختلف نیتروژن بر روي عناصر................. EM: تجزیه واریانس اثر کاربرد 1 -4جدول 

  39..................................................و سطوح مختلف نیتروژن بر روي عناصر....... EM: تجزیه واریانس اثر کاربرد 2 -4جدول 

  

  هافهرست شکل

 صفحه                                                        شماره و عنوان شکل

  

  3..............................................................................میالدي... 1961ي کود در ایران از سال روند افزایشی استفاده -1-1شکل 

  9................................هسته DHARو  GBSSI-2هاي بر اساس توالی ژن  فرنگیهاي توتتبار زایی گونه -2-1شکل 

  13...................................................هاي مختلف برحسب تن در سالفرنگی در طی سالمیزان تولید جهانی توت -2-2شکل 



 
 

 د
 

 17.........................................................................................................................(EM)تئوري ریزموجودات مفید  -3-2شکل 

 30.....................................................................فرنگی......................................نمایی از زمین و کرت نشاهاي توت –1-3شکل 

  40................................... .......................................................................سدیم غلظت بر EM اثر میانگین مقایسه -1-4شکل 

 40........................................................................................................سدیم غلظت بر ژننیترو اثر میانگین مقایسه -2-4شکل 

  41..........................................................................................................پتاسیم غلظت بر EM اثر میانگین مقایسه -3-4شکل 

  41......................................................................................................پتاسیم غلظت بر ژننیترو اثر میانگین مقایسه -4-4شکل 

  42..........................................................................................................کلسیم غلظت بر EM اثر میانگین مقایسه -5-4شکل 

  43........................................................................................................نیتروژن غلظت بر EM اثر میانگین مقایسه -6-4شکل 

  43..........................................................................................نیتروژنعنصر  غلظت بر نیتروژن اثر میانگین مقایسه -7-4شکل 

  44............................................................................................................فسفر غلظت بر EM اثر میانگین مقایسه -8-4شکل 

 44.........................................................................................................فسفر غلظت بر نیتروژن اثر میانگین مقایسه -9-4شکل 

  45...........................................................................................................آهن غلظت بر EM اثر میانگین مقایسه -10-4شکل 

  45...........................................................................................................روي غلظت بر EM اثر میانگین مقایسه -11-4شکل 

 46.......................................................................................................روي غلظت رب ژننیترو اثر میانگین مقایسه -12-4شکل 

  46.........................................................................................................منگنز غلظت بر EM اثر میانگین مقایسه -13-4شکل 

  47.....................................................................................................منگنز غلظت بر نیتروژن اثر میانگین مقایسه -14-4شکل 

  47......................................................................منیزیم غلظت بر EM و ژننیترو متقابل اثرات میانگین مقایسه  -15-4شکل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 
 

 ه
 

 
 
 
  

 

 فصل اول:
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  مقدمه -1- 1

ي شمالی که عمدتاً در نیمکره هست 2از جنس فراگاریا 1سرخیانفرنگی متعلق به خانواده گلتوت     

سیعی از شرایط آب و هوایی هاي وفرنگی در دامنهتوت). 2008 ،اند (هانکوك و همکارانپخش شده

  کند.اي، تایگا و نیمه گرمسیري رشد میازجمله معتدله، مدیترانه

هاي مناطق معتدله محسوب شده و به دلیل عطر، طعم و محتویات ترین ریزمیوهفرنگی یکی از مهمتوت

خوبی اي بهع تغذیهي یک منبمنزلهنظیر پتاسیم، به ث و مواد معدنیویژه ویتامینسرشار از ویتامین به

ها نفر در جهان جایگاهی مهم یافته است، مزیت دیگر این محصول، شده و در رژیم غذایی میلیونشناخته

ها هست (کاشی و تر براي تولیدکننده نسبت به سایر میوهبرگشت سرمایه و سود بیشتر در مدت کوتاه

  ).1392؛ سیدي مرغکی و همکاران، 1370حکمتی، 

ترین عامل رشد و نمو گیاهان هست. این عنصر به شکل آلی و معدنی در گیـاه موجـود   مهم نیتروژن     

هـاي  آمینـه، اسـید  هـاي  آمینـه، آنـزیم  بوده و با ترکیب با هیدروژن، کربن، گوگرد و اکسیژن، اسـیدهاي  

ترات در ساقه و صورت نیکند. نیتروژن معدنی بهنوکلئیک، کلروفیل، آلکالوئید و بازهاي پورین را تولید می

هایی با وزن مولکـولی  که نیتروژن آلی بیشتر به شکل پروتئینشود، درصورتیهاي گیاهان ذخیره میآوند

). بر اساس آمار سـازمان خواربـار و کشـاورزي    1392یابد (طباطبایی، هاي گیاهی تجمع میباال، در بافت

منظور تولید محصوالت کشاورزي طی ران بههاي شیمیایی در ای) مصرف انواع کود2005 ،ملل متحد (فائو

  .)1-1هاي اخیر روندي افزایشی داشته است (شکل دهه

                                                
1- Rosaceae 
2- Fragaria  
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  )2005میالدي (فائو،  1961ي کود در ایران از سال روند افزایشی استفاده - 1- 1شکل 

از تقاضاي جهانی براي کود نیتروژنه ، )a2012، شده توسط همین سازمان (فائوبر اساس آمار ارائه     

درصدي  6/1یافته و رشد افزایش  2012میلیون تن در سال  9/109به  2011میلیون تن در سال  2/108

 3/1برسد و رشد  2016میلیون تن در سال  116رود که این تقاضا به حدود را داشته است. انتظار می

 ،2016و  2012ي هاطورکلی از این شش میلیون تن افزایش نیتروژن بین سالدرصدي را نشان دهد. به

درصد در آفریقا و یک درصد در اقیانوسیه  7 ،درصد در اروپا 13 ،درصد در آمریکا 19، درصد در آسیا 60

  .خواهد بود

چنین یابی به اهداف کشاورزي پایدار و همهاي زیستی براي دستدر حال حاضر کاربرد کود     

اصطالح کودهـاي زیستی فقط بـه فزونی است.  ها رو بههاي مطلوب این نوع کودسودمندي از سایر اثر

شود، بلکه مـواد آلـی حاصل از کودهاي دامی، بقایـاي گیـاهی، کـود سـبز و غیـره اطـالق نمی

ها در رابطه بـا تثبیـت نیتـروژن و ریزموجـودات باکتریـایی و قـارچی و مـواد حاصـل از فعالیت آن

گردند تــرین کودهــاي زیستی محســوب مییی ازجمله مهمفراهمـی فسـفر و سـایر عناصــر غــذا

زي مورداستفاده در تولید کودهاي زیستی در دامنه ریزموجودات خاك .)1375، (آستارایی و کوچکی

هـا (انـواع ریزوبیـوم، طول قرن بیستم توسـعه بسـیاري یافته است و امروزه طیف وسیعی از باکتري

هـاي میکـوریزي و ها (انواع قـارچزوسـپریلوم، باسیلوس و غیره)، قارچسـودوموناس، ازتوبـاکتر، آ



 
 

۴ 
 

حال شوند بااینهاي مختلف بـراي تولیـد کودهاي زیستی استفاده میمکانیسم ها بااندوفیتی) و جلبک

شوند (اسدي رحمانی محسوب می تـرین انـواع در تولید کودهـاي زیسـتیهـا فراوانهنـوز هـم بـاکتري

هاي زیستی یکی از گیري از کودهاي شیمیایی با بهرهکود حذف یا کاهش مصرف). 1391،مکارانو ه

عنوان مکمل و یا حتی توانند بههاي زیستی میرود. به عبارتی کودهاي کشاورزي پایدار به شمار میاصل

واند متضمن پایداري تشوند که این امر می کاررفتهدر برخی موارد جایگزینی براي کودهاي شیمیایی به

  ). 2006 ،هاي کشاورزي باشد (هان و همکاراننظام

، استاد دانشگاه 3توسط پروفسور ترو هیگا 1970نخستین بار در سال  )EM( ي ریزموجودات مفیدایده     

حاوي  EM). 2000 ،یامادا و ژو؛ a1991شده است (هیگا و ویدیدانا، ریوکیوز اوکیناواي ژاپن توسعه داده 

ها و هاي اسیدالکتیک و مخمرهاي غالب باکتريشده از ریزموجوداتی شامل جمعیتهاي انتخابونهگ

ي این ها و انواع دیگري از ریزموجودات هست. همههاي فتوسنتز کننده، اکتنومیستتعداد کمی از باکتري

یست وجود داشته باشند صورت همزتوانند در کشت مایع بهدو با یکدیگر سازگارند و میریزموجودات دوبه

خاك،  بهبود ساختمان هاي گیاهی،بیماري توانند موجب کاهشهاي زیستی میکود). 1994(هیگا و پار، 

هاي محیطی افزایش مقاومت گیاه در مقابله با استرس چنینو هم گیاه رشد کمیت و کیفیت افزایش

هاي مدیریتی خاك و محصول بهتر روشسازي منظور بهینهبه  EM).2010 ،(ناگاناندا و همکارانشوند 

ورزي حفاظتی، بازیافت بقایاي گیاهی و کنترل زیستی آفات مانند تناوب، استفاده از کودهاي دامی، خاك

هاي مدیریتی خاك داري کارایی روشطور معنیاستفاده شود، به EMمورداستفاده هست. مصرف درست 

  ).b1991دهد (هیگا و ویدیدانا، را افزایش می

هدف از انجام این پژوهش مطالعه اثرات سطوح مختلف کود نیتروژن با منبع اوره و محلولپاشی و کاربرد 

  بر روي عناصر غذایی موجود در برگ توت فرنگی رقم پاروس بود. EMخاکی کود زیستی 

  

  

                                                
3- Teru Higa  
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  اهداف پژوهش -1-2

میایی اوره بر میزان هاي کاربرد آن و کود شیام، روشهدف از این پژوهش بررسی اثرات کود زیستی اي

  جذب عناصر غذایی در برگ توت فرنگی رقم پاروس بود.

  ضرورت و اهمیت پژوهش -1-3

تواند به مرور زمان اثرات مخربی منظور افزایش عملکرد محصول میهاي شیمیایی بهافزایش مصرف کود

باشد. ر ضروري میبر خاك و محیط زیست داشته باشد و کاهش مصرف این نوع کودها در کشاورزي پایدا

هاي هاي غالب باکتريشده از ریزموجوداتی شامل جمعیتهاي انتخاب حاوي گونه EMکود زیستی 

باشد که با یکدیگر ها میهاي فتوسنتز کننده، اکتنومیستها و تعداد کمی از باکترياسیدالکتیک و مخمر

اد آلی و تکمیل چرخه عناصر شده سازگارند. این ریزموجودات موجب بهبود ساختمان خاك، مدیریت مو

ها و ظرفیت افزایش فعالیت پروتئینتواند وابستگی به کودها و سموم شیمیایی کاهش دهد. و می

بهبود دسترسی  ،دهی و رسیدن میوهمیوه ،گلدهی ،هاتوسعه ریشه ،افزایش رشد گیاه ،فتوسنتزي گیاه

 با هدفاین پژوهش باشد.ین کود زیستی میاز فواید مصرف ا مواد غذایی و جذب بهتر آن توسط گیاه

بر میزان جذب عناصر مغذي توسط EM بررسی اثرات کاربرد نیتروژن با منبع کود اوره و کود زیستی 

 برگ و عملکرد توت فرنگی رقم پاروس انجام گردید.
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  فصل دوم:

  بررسی منابع
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 توت فرنگی: -3- 1

تا  28هاي جغرافیایی اي واقع در عرضوهواي معتدله و مدیترانهحدود به آبتولید فعلی آن بیشتر م     

) که در مناطق 1-2گونه است (جدول  21جنس فراگاریا شامل ). 2000درجه هست (هانکوك،  60

  ).b2008 ،گیوتین و همکاران-؛ روزیو1999، 1989اند (استودت معتدل شمالی و قطب شمال پخش شده

   4گانهاي دوگونه -2-1-1

در اوراسیاي شمالی  F.vescaي فرنگی بومی اوراسیا هستند اما فقط گونهگونه دوگان توت 12اگرچه      

وجود شود. باآمریکاي شمالی محسوب می شده و تنها گونه دوگان و آمریکاي شمالی مشاهده

). 1999 ،ستند. (هانکوكها قابل تالقی با یکدیگر هآن ،هاي هیبریديفرنگیخودناسازگاري در ارقام توت

گروه اول  ):1998 ،شده است (بورس و سولیوان هاي دوگان شناساییحداقل سه گروه خودسازگار در گونه

 ,F. vesca nilgerrensisگروه دوم شامل: ،F.pentaphyllaو  F. vesca, F. viridis, F.nubicolaشامل: 

F. daltoniana  وF. pentaphylla  :و گروه سوم شاملF. pentaphylla, F. gracilis  وF. Nipponica 

  باشند.می

  

  

  

  

  

  

 

                                                
4- Diploid 
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 فرنگی هاي جهانی توتچندگانی و پراکنش جغرافیایی گونه  - 1–2جدول 

 گونه گانیچند پراکنش جغرافیایی

 2x F. bucarica هیمالیاي غربی

 F. daltonianaJ. Gay  هیمالیا

 .F. gracilisA. Los  شمال چین

 F. innumaeMakino  ژاپن

 F. mandshuricaStaudt  شمال چین

 .F. nilgerrensisSchlect  جنوب شرق آسیا

 .F. niponicaLindl  ژاپن

 .F. nubicolaLindl  هیمالیا

 F. pentaphyllaLozinsk  شمال چین

 F. vesca  شمال آمریکا ،غرب اورال ،آسیا ،اروپا

 .F. viridisDuch  اروپا و آسیا

 F. yezoensis  ژاپن

 4x F. corymbosa چین شمالی

 F. gracilis  شمال شرق چین

 F. moupiensis(French.) Card  چین شمالی

  چین ،خاور دور روسیه
F. orientalisLosinsksyn. = F. 

corymbosaLozinsk 

 F. tibeticaspec. nov.Staudt  چین

 5x F. × bringhurstiiStaudt کالیفرنیا

 .6x F. moschataDuch یبريس -یورو

 8x F. chiloensis(L.) Miller هاوایی و شیلی ،شمال غرب آمریکا

 F. virginianaMiller  شمال آمریکا

 F. × ananassaDuch. Ex Lamarck  کشت و کار در سرتاسر جهان

 10x F. iturupensisStaudt جزیره اتوروپ جزایر کورایل

  )b2008 ،نروزیو و هکارا ؛1999(هانکوك 

  5هاي چندگانگونه -2-1-2

هاي وجود آمده است. گامتبه n2هاي چندگانی در جنس فراگاریا احتماالً از طریق اتحاد گامت     

کاهش نیافته نسبتاً معمول و شایع است. اغلب افزایش سطح پلوئیدي با افزایش رشد و نمو، بزرگ شدن 

). 2007 ،هانکوك و همکاران ؛1999 ،(هانکوك فرنگی همراه است.هاي توتبرگ، گل و میوه

هاي کاهش هاي گرده بزرگ که ناشی از گامت) یافتند که فراوانی دانه1966هارست و سنانایاکه (برینگ

) با a2008گیوتین و همکاران ( - هاي گرده هست. روزیونیافته است در حدود یک درصد از کل دانه

                                                
5- Polyploid  
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تبارزایی جنس فراگاریا را مورد آزمون قرار داردند ، هسته DHARو  GBSSI-2هاي ژناستفاده از توالی 

 ). 1-2(شکل 

  

 هسته DHARو  GBSSI-2هاي بر اساس توالی ژن فرنگیهاي توتتبارزایی گونه –1- 2شکل 

  

هاي چهارگان ). گونهa1999 ،) بومی شرق آسیا هستند (استودتn4=  n2  =28( 6هاي چهارگانگونه     

ي گونه 7هاي دوگان گسترش داشته است. گونه اورینتالیس احتماالً خودچندگانحدوده گونهدر پیرامون م

  ). 2003 ،ماندشوریکا است (استودت

ي گونه چهارگان فراگاریا موپینسیس بوده فراگاریا نیلجرنسیس احتماالً یک گونه دوگان تولید کننده     

بتیکا نسل چهارگان گونه فراگاریا پنتافیال باشد. رسد فراگاریا تینظر می). بهa1999 ،است (استودت

فرنگی هاي دوگان توتها هست. گونهفرنگی در ارتباط با دو برابر شدن شمار کروموزومدر توت 8هتروسی

اند. دوپایه 9گان) و هشت2001 ،هاي چهارگان (استودت و دیکورهکه گونهدوپایه نیستند درحالی

  ). 1999 ،هارگان هم بارور هستند (هانکوكهاي چذکر است که گونهشایان

                                                
6- Tetraploid 
7- Autoploid 
8- Heteroecy  
9- Octoploid 
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 ،کنند (هامر و هانکوك) نتاج غیر بارور تولید میx5  =n2= 42( 10گانفرنگی پنجهاي توتگونه     

شود منحصراً در ) محسوب x6  =n2= 42( 11گان). گونه فراگاریا موسچاتا که تنها گونه شش2009

شود دوپایه است ) شناخته میMusk Strawberryفرنگی مشک (اروپاست. این گونه که عموماً به نام توت

 ). 1999 ،و گیاه بلند قوي هست که ساقه رونده کمی دارد (هانکوك

  گان هاي هشتگونه -2-1-3

و  F.virginiana Miller, F.chiloensis (L.) Millerفرنگی شامل گان توتهاي هشتگونه     

F.×ananassa Duch. Ex Lamark فرنگی ویرجینیایی بومی مناطق توت). 1-1(جدول  هستند

هاي نازك سبز مایل به آبی رنگ با دمبرگ طویل هست. شمال شرقی آمریکا است. این گونه داراي برگ

پذیر بوده و دوپایه فرنگی ویرجینیایی کروي شکل و به رنگ قرمز روشن است. این گونه خزانمیوه توت

غربی فرنگی شیلی بومی شمال). توت1388 ،هست (جلیلی مرندي چنین به سرما نیز مقاومهست. هم

پوستان ساکن جنوب و مرکزي   ها که گروهی ازسرخآروکانین ).1-1آمریکا هاوایی و شیلی است (جدول 

فرنگی تر توتهاي بزرگهاي داراي میوههاي غربی آرژانتین بودند، با کشت و کار واریتهشیلی و دشت

 1600. مهاجران اروپایی این گونه را به جنوب و مرکز آمریکا بردند و در اوایل سال شیلی را اهلی کردند

فرنگی به علت درشتی میوه ). این توت1988هارست، میالدي به اروپا نیز معرفی گردید (هانکوك و برینگ

ها در فرنگی به وجود آورد؛ اما پس از کاشت آنداران توتو عطروطعم خوب هیجان زیادي براي دوست

مشاهده گردید. دوکنز اولین دانشمندي بود  ندرتهاي درشتی که در موطن اصلی آن بود بهفرانسه میوه

هاي خالص شد که به فرنگی شیلی در کشتمیالدي متوجه علت عدم باروري توت 1766که در سال 

فرنگی تالقی گونه توتفرنگی شیلی و ویرجینیایی را انجام داد. حاصل این هایی بین توتدنبال آن تالقی

  ).1370 ،) بود (کاشی و حکمتیx5 =n2=  64آناناسی (

  

                                                
10- Pantaploid 
11- Hexaploid  
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  فرنگیارقام توت -2-1-4

دسته  دهند به دوفرنگی براي تولید گل نسبت به فتوپریود نشان میازنظر پاسخی که ارقام توت     

  شوند:تقسیم می

  روزکوتاه (ارقام بهاره) رقاما 2-1-4-1

ساعت است (چاندلر  14شود که فتوپریود کمتر از هی در این نوع تنها وقتی آغاز میطورمعمول گلدبه     

هاي گل معموالً در اواخر تابستان و پاییز هاي سرد جوانه). در مناطقی با زمستان2012 ،و همکاران

 هاشوند. نمو بعدي گلها باز میشوند و در بهار سال آینده در پی گرم شدن هوا شکوفهتشکیل می

  ).  1381 ،وابستگی زیادي به دما دارد (بهنامیان و مسیحا

  همیشه بار) روزخنثی (ارقام ارقام 2-1-4-2

هاي عالوه اینکه براي ژنوتیپگیرد. بهها در هر فتوپریودي انجام میدر این نوع ارقام آغازش گل     

فرنگی گراد) برسد. ارقام توتدرجه سانتی 25اي دما نباید به یک حداکثر بحرانی(کمتر یا مساوي ویژه

اي در توانایی تولید ساقه رونده دارند که معموالً ارقام روزخنثی نسبت به ارقام روزکوتاه تفاوت گسترده

اگرچه اغلب ارقام موجود در این دودسته  ).2012 ،(چاندلر و همکاران کنندساقه رونده کمتري تولید می

هاي موجود در بین ژنوتیپ کنشها به علت برهمخی از ژنوتیپبندي برشوند ولی طبقهبندي میتقسیم

فرنگی را به سه دسته روزکوتاه ها توتبنديدما و فتوپریود کار مشکلی است؛ بنابراین در بعضی تقسیم

  ).1381 ،کنند (بهنامیان و مسیحابندي میروزکوتاه اختیاري و کامالً روزخنثی تقسیم ،اجباري

 فرنگی رقم پاروستوتهاي ویژگی -2-1-4-3

 :اي ملی تحت عنوان ایتالیا از یک فرآیند اصالحی و در یک پروژه 12این رقم در متاپونتو (ماترا) منشأ

که در سال  ‘Marmolada® Onebor x Irvine ’تولیدشده است. پاروس از تالقی مابین» 13فروتیکولتورا«

                                                
12- Metaponto (Matera)  
13- Fruticultura  
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نام پاروس از پاسکواله  ،ی گردیده استمعرف 1998آمده و در سال دستبه ،گرفته استانجام 1989

  ).2000 ،(اوکیهشده است گرفته  14روزاتی

 رود (پروین و فرنگی پاروس ازنظر الگوي فتوپریودي از ارقام روزکوتاه به شمار می: توتالگوي فتوپریودي

  ). 2015 ،همکاران

 :بسیار  ،رنگیقرمز مایل به نارنج ،پوست خیلی سفت ،بزرگ و سفت مخروط شکل مشخصات میوه

طعم متوسط و مناسب براي بازار  ،هاي ریز زرد و قرمز و اندکی داراي فرورفتگیفندقه ،درخشان ،جذاب

  ).2000 ،تازه خوري است (اوکیه

 هاي سفیدك پودري و لکه برگی هست (پروین و : این رقم مقاوم به بیماريهامقاومت در برابر بیماري

  ). 2015 ،همکاران

 :فرنگی پاروس حساسیت به قارچ ب رقم توتاز معای معایبColletotrichum acutatum  و عامل بیماري

  ).2000 ،اوکیههست ( Xanthomonas fragariaeفرنگی باکتریایی توت

 فرنگیتاریخچه کشت و کار توت -2-1-5

چه در آن اند و آنسال پیش وجود نداشته 300الی  250شوند حدود ارقامی که امروزه کشت و کار می     

هایی ریز و موسوم به جنگلی بوده است. در فرنگیگرفته توتشده و مورد مصرف قرار میها شناختهزمان

قرن چهارده در فرانسه آن را به زمین زراعی منتقل کرده و اهلی نمودند. بعدازاین زمان کشت و کار 

هاي فرنگیعمول شد. با ورود توتفرنگی موسچاتا مفرنگی موسوم به چهارفصل و در قرن شانزده توتتوت

ویرجینیایی و شیلی مقدمه پیدایش نوع آناناسی به وجود آمد. در این راستا اولین بار ارقام قابل 

اي این نوع هاي اصالحی و توسعهفرنگی آناناسی در انگلستان تولید شد و تمام برنامهبرداري از توتبهره

ریزي اصالح آن در انگلستان اتفاق افتاده ین رقمی بود که پیفرنگی در دنیا بر اساس خصوصیات اولتوت

فرنگی شیلی و ویرجینیایی ارقام درشت ها از تالقی توتهلندي ،که در اواسط قرن هجدهمطوريبود. به

چنین عنوان والد پدري خودرنگ قرمز و گوشت سفت و همفرنگی ویرجینیایی بهوجود آوردند که از توتبه

                                                
14- Pasquale Rosati 
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درشتی میوه و مقاومت در برابر سرما  ،طعم ،شد عطرشان محسوب میشیلی که والد مادري فرنگیاز توت

  ).1370 ،(کاشی و حکمتی را به ارث برده بود

 فرنگی در ایرانسابقه کشت و کار توت -2-1-5-1

هاي شمال وفور در جنگلهاي آن کوچک و مصرف محلی زیادي دارد بهفرنگی وحشی که میوهتوت     

اي هم در جهت نشده است و سابقهها انجاماي روي آنگونه مطالعهشود. متأسفانه هیچان یافت میایر

رسد اولین رقم نظر میفرنگی وجود ندارد. در زمان صدارت اتابک اعظم بهاصالح ارقام جدید توت

ي توسط بخش خصوصی شود. ارقام متعددنام اتابکی خوانده میشده از فرانسه وارد ایران شده که بهاصالح

ها هاي سازگاري با شرایط آب و هوایی مختلف و میزان مقاومت آنو دولتی در سی سال گذشته از جنبه

گزینش ارقام مناسب و پر محصول شده است (کاشی در برابر آفات و امراض مطالعه شده است که منتج به

 ).1370 ،و حکمتی

  سطح زیر کشت و تولید جهانی -2-1-5-2

میالدي سطح زیر کشت  2012ر اساس آمار منتشرشده توسط سازمان خواروبار جهانی در سال ب     

بر  2- 2تن برآورد شده است. شکل  4516810هکتار و میزان تولید آن  241109فرنگی در جهان توت

 دهد.را نشان می 2007-2012هاي فرنگی در طی سالاساس آمار فائو میزان تولید جهانی توت

  

  )2012، هاي مختلف برحسب تن در سال (فائوفرنگی در طی سالمیزان تولید جهانی توت 2- 2شکل 
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تن  1366850هکتار و میزان تولید  23183متحده آمریکا با سطح زیر کشت طبق همین آمار، ایاالت     

هکتار و تولید  2400سطح زیر کشت فرنگی را به خود اختصاص داده و ایران با رتبه اول تولید توت

  ).2-2میالدي بیست و یک امین کشور تولیدکننده جهان بوده است (جدول  2012تن در سال  32000

 میالدي  2012فرنگی با سطح زیر کشت و میزان تولید در سال بندي کشورهاي عمده تولیدکننده توترتبه2 - 2جدول 

  

 ت (هکتار)سطح زیر کش میزان تولید (تن) کشور رتبه

 23183 1366850 متحده آمریکاایاالت 1

 8664 360426 مکزیک 2

 12793 353173 ترکیه 3

 7600 289900 اسپانیا 4

 5833 242297 مصر 5

 2400 32000 ایران 21

 )2012 ،(فائو

 
 
 
 



 
 

١۵ 
 

  ها فرنگی در ایران به تفکیک استانمیزان سطح تولید و عملکرد توت -3- 2جدول 

  محصول  استان
  عملکرد کیلوکرم  میزان تولید تن  سطح بارور هکتار  سطح غیر بارور هکتار

  دیم  آبی  جمع  دیم  آبی  جمع  دیم  آبی  جمع  دیم  آبی

  آ.شرقی
٧٣/٠  مزرعھ  ٠  ١٥/٣٨٤٦  ٥٠  ٠  ٥٠  ١٣  ٠  ١٣  ٧٣/٠  ٠  
  ٠  ٤١/٣٠٢٥٦  ٨/١  ٠  ٨/١  ٩/٣  ٠  ٩/٣  ٠  ٠  ٠  گلخانھ

  آ.غربی
  ٠  ١٢٥٠٠  ٥/٦٢  ٠  ٥/٦٢  ٥  ٠  ٥  ٤٦/١  ٠  ٤٦/١  مزرعھ
  ٠  ٨٧/٨٧٧٧٧  ٧٩  ٠  ٧٩  ٩/٠  ٠  ٩/٠  ٠  ٠  ٠  گلخانھ

  ٠  ٦٧/١٦٦٦٦  ٨٥  ٠  ٨٥  ١/٥  ٠  ١/٥  ٠  ٠  ٠  گلخانھ  اصفھان

  البرز
  ٠  ٧٤/١٢٨٥٧  ٩٢١  ٠  ٩٢١  ٦٣/٧١  ٠  ٦٣/٧١  ٠  ٠  ٠  مزرعھ
  ٠  ٦٠٠٠٠  ٤٢٦٠  ٠  ٤٢٦٠  ٧١  ٠  ٧١  ٠  ٠  ٠  گلخانھ

  ٠  ٢٦/٥٧١٠٥  ٦٥١  ٠  ٦٥١  ٤/١١  ٠  ٤/١١  ٠  ٠  ٠  گلخانھ  تھران
ب جنو

  کرمان
  ٠  ٣٠٠٠  ٣٠٠٠  ٠  ٣٠٠٠  ١٠٠  ٠  ١٠٠  ٠  ٠  ٠  گلخانھ

چھارمحال 
  بختیاری

  ٠  ٠٩/٢٩٠٩  ٢/٣  ٠  ٢/٣  ١/١  ٠  ١/١  ٢٦/٢  ٠  ٢٦/٢  مزرعھ
  ٠  ٨٠٠٠٠  ٨٠  ٠  ٨٠  ١  ٠  ١  ٠  ٠  ٠  گلخانھ

خراسان 
  رضوی

  ٠  ٣٩/١٩١٦  ٣/٥٧  ٠  ٣/٥٧  ٩/٢٩  ٠  ٩/٢٩  ١٩/٢  ٠  ١٩/٢  مزرعھ
  ٠  ٣٠٠٠٠  ٣٦  ٠  ٣٦  ٢/١  ٠  ٢/١  ٠  ٠  ٠  گلخانھ

  خوزستان
  ٠  ١٠٠٠٠  ٢٥٠  ٠  ٢٥٠  ٢٥  ٠  ٢٥  ٠  ٠  ٠  مزرعھ
  ٠  ٨٩/٣٠١٣٨  ٢١٧  ٠  ٢١٧  ٢/٧  ٠  ٢/٧  ٠  ٠  ٠  گلخانھ

  ٠  ٧١٠٠٠  ١٤٢  ٠  ١٤٢  ٢  ٠  ٢  ٠  ٠  ٠  گلخانھ  زنجان
  ٠  ٧٠٠٠٠  ٢٨  ٠  ٢٨  ٤/٠  ٠  ٤/٠  ٠  ٠  ٠  گلخانھ  سمنان

  فارس
  ٠  ٢٩/٧٧١٤  ٦/٢١  ٠  ٦/٢١  ٨/٢  ٠  ٨/٢  ٠٢/١  ٠  ٠٢/١  مزرعھ
  ٠  ٨٠٠٠٠  ١٢٠  ٠  ١٢٠  ٥/١  ٠  ٥/١  ٠  ٠  ٠  گلخانھ

  ٠  ٥٢/٧٨٩٦٥  ٢٢٩  ٠  ٢٢٩  ٩/٢  ٠  ٩/٢  ٠  ٠  ٠  گلخانھ  قزوین
  ٠  ١٠٠٠٠٠  ٤٠  ٠  ٤٠  ٤/٠  ٠  ٤/٠  ٠  ٠  ٠  گلخانھ  قم

  کردستان
  ٠  ٥٢٥٠٠  ٣٣٢٤٣  ٠  ٣٣٢٤٣  ٢٢٠٤  ٠  ٢٢٠٤  ٧٧/٢٥٤  ٠  ٧٧/٢٥٤  مزرعھ
  ٠  ٥٢٥٠٠  ٢١  ٠  ٢١  ٤/٠  ٠  ٤/٠  ٠  ٠  ٠  گلخانھ

  کرمانشاه
  ٠  ١٠٠٠٠  ٢٣٥  ٠  ٢٣٥  ٥/٢٣  ٠  ٥/٢٣  ١١/٥  ٠  ١١/٥  مزرعھ
  ٠  ١/٩٨٣٨٧  ٣٠٥  ٠  ٣٠٥  ١/٣  ٠  ١/٣  ٠  ٠  ٠  گلخانھ

کھگیلویھ 
و 

  بویراحمد
  ٠  ٦٧/٨٦٦٦٦  ١٣٠  ٠  ١٣٠  ٥/١  ٠  ٥/١  ٠  ٠  ٠  گلخانھ

  ٠  ١٠٠٠٠  ٦٠٠٠  ٠  ٦٠٠٠  ٦٠٠  ٠  ٦٠٠  ٠  ٠  ٠  مزرعھ  گلستان

  گیالن
  ٦٤/٣٧٣٨  ١٠٠٠٠  ١/٣٦١  ١/٢٩٦  ٦٥  ٧/٨٥  ٢/٧٩  ٥/٦  ٧٣/٠  ٧٣/٠  ٠  مزرعھ
  ٠  ٩٨/٤٧٥٦٠  ١٩٥  ٠  ١٩٥  ١/٤  ٠  ١/٤  ٠  ٠  ٠  گلخانھ

  لرستان
  ٠  ٥٧/٣٤٢٨  ٤٨  ٠  ٤٨  ١٤  ٠  ١٤  ٤٦/١  ٠  ٤٦/١  مزرعھ
  ٠  ٥٠٠٠٠  ٦٠  ٠  ٦٠  ٢/١  ٠  ٢/١  ٠  ٠  ٠  گلخانھ

  ٦٥٠٠  ٦٢/٩٦٥٧  ١١٥٥٤  ١٣٠  ١١٤٢٤  ٧/١٢٠٠  ٢٠  ٧/١١٨٠  ٢١/٩٧  ٠  ٢١/٩٧  مزرعھ  مازندران

  مرکزی
  ٠  ٦٧/٣٦٢٦  ٤/٥٤  ٠  ٤/٥٤  ١٥  ٠  ١٥  ٧٧/٢  ٠  ٧٧/٢  مزرعھ
  ٠  ٦٧/٧٥١٦٦  ٤٥١  ٠  ٤٥١  ٦  ٠  ٦  ٠  ٠  ٠  گلخانھ

  ٠  ١٨١٢٥٠  ١٤٥  ٠  ١٤٥  ٨/٠  ٠  ٨/٠  ٠  ٠  ٠  گلخانھ  ھمدان

 )1392 ،(آمارنامه وزارت جهاد کشاورزي
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استان کردستان داراي  1392چنین بر اساس آمارنامه وزارت جهاد کشاورزي ایران در سال هم     

  ).3-1شت و بیشترین میزان تولید بوده است (جدول بیشترین سطح زیر ک

  اهمیت غذایی توت فرنگی -2-1-6

  مشخص است.  اهمیت میوه توت فرنگی از لحاظ غذایی در جدول زیر

 فرنگی گرم از توت 100ترکیب مواد مغذي در  -4- 2جدول 

 واحد مقدار ترکیبات کلی واحد مقدار
مواد 

 معدنی
هاویتامین واحد مقدار  

90.95 g 16 آب mg 58.8 کلسیم mg ویتامین ث 

32 kcal 0.41 انرژي mg 0.024 آهن mg تیامین 

0.67 g 13 پروتئین mg 0.022 منگنز mg ریبوفالوین 

0.3 g (چربی) 24 لیپید کل mg 0.386 فسفر mg نیاسین 

7.68 g 153 کربوهیدرات mg 0.047 پتاسیم mg  ویتامینB-6 

2.0 g 1 فیبر mg 24 سدیم µg فوالت 

4.89 g 0.14 قند کل mg 1 روي µg  ویتامینA,RAE 

 )ServiceU.S. Department of Agriculture,Agriculture Research(اقتباس از 

  

  )EMریزموجودات مفید ( -4- 1

شود، اما عوامل داخلی و خارجی اگرچه فرآیند رشد گیاه توسط خصوصیات ژنتیکی کنترل می    

دهند. ریز موجودات مفید در ترکیب طبیعی خاك، ازجمله مواردي قرار می متعددي آن را تحت تأثیر

هاي زیستی که کود ).1991(هیگا، تواند سبب افزایش فعالیت زیستی خاك و گیاه شود است که می

باشند که ها میها و قارچاي از باکتريهاي ویژهحاوي سویهشوند کاربرده میصورت تلقیح میکروبی بهبه

هاي شوند به علت فعالیتتنهایی یا در ترکیب با همدیگر حضور دارند؛ و وقتی به خاك افزوده میبه

شوند متابولیکی مستقلشان و یا در مشارکت با سیستم ریشه گیاه موجب افزایش باروري محصول می

شده  ژاپن توسعه دادهدر دانشگاه ریوکیوز  1970در طی سال  EMي ). ایده1997 ،(داداروال و سیمدهو

هاي ). تلقیح کشت2005 ،براي کاربرد ارائه گردید (هیگا 1980از سال  EM). 2002است (سانگاکارا 
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EM وانگ و ؛ 2000 ،تواند فتوسنتز و عملکرد میوه گیاه را بهبود ببخشد (ژوبه اکوسیستم گیاه می

جداي از افزایش عملکرد محصول موجب افزایش ریزموجودات مفید در خاك شده  EM). 2000 ،همکاران

  ).2008 ،گردد (بولیگلووا و گلنها میو نهایتاً منجر به افزایش مقاومت گیاه در برابر پاتوژن

  :EMموجود در ترکیب ریزموجودات مفید همزیست  - 1- 2-2

 هاي فتوسنتز کننده باکتري(Rhodopseudomonas plasris, Rhodobacter sphacrodes)  

 هاي اسیدالکتیک باکتري(Lactobacillus plantarum, L. casei, Streptococcus) 

 ها مخمر(Saccharomyces spp.)  

 ها اکتنومیست(Streptomyces spp.)  

 هاي تخمیري قارچAspergillus, Penicillium)(  

  

  

  

 

 

 

 

 

(سایت رسمی  EM. افزایش ریزموجودات مفید در خاك با کاربرد کود (EM)تئوري ریزموجودات مفید  - 3- 2شکل 

 )EMROموسوم به  EMسازمان جهانی 

  

  EMنحوه عمل ریزموجودات موجود در ترکیب کود  - 2- 2-2

ید ترکیبات فعال زیستی مثل وسیله افزایش فتوسنتز، تولبه EMریزموجودات مفید موجود در ترکیب      

زي و تسریع تجزیه مواد آلی در خاك، سالمت و عملکرد هاي خاكها، کنترل بیماريها و آنزیمهورمون

هاي مثبتی در چنین این ریزموجودات اثر). هم1994 ؛1998؛ 2000 دهند (هیگا،محصول را توسعه می

 مفیدت ریزموجودا
 موجودات مضرریز

 مفیدریزموجودات

 ریزموجودات مضرطلب ریزموجودات فرصت

طلب ریزموجودات فرصت    
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ار نیتروژن در محیط ریشه، افزایش فسفر ها، افزایش مقدتجزیه مواد آلی، محدود کردن پوسیدگی

ها، بهبود حاصلخیزي خاك و مشارکت در رشد و نمو سیستم ریشه ي فعالیت اکتنومیستواسطهبه

  ).1998هیگا،  ؛1993گیاهان دارند (پیاداسا، 

 ها ترکیبات ضد میکروبی و دیگر ترکیباتی مفیدي که براي رشد گیاه الزم است را از اسیدهايمخمر     

 ،کنند (بوریست و همکارانها مواد آلی و ریشه گیاهان سنتز میهاي تراوش شده از باکتريآمینه و قند

). کشف مخمرها توسط تاجر هلندي به نام آنتونی ون از ریزموجودات مخمرهاي یوکاریوتی که 2009

عنوان است که به ترین مخمرهاي تجارياز مهم 15باشند انجام شد. ساکارومایسیز سرویسیاسلولی میتک

هاي غنی از اي کاربرد فراوان دارد. مخمر زنده، در محیطمخمر تولید الکل و نان و مکمل مخمري تغذیه

- کننده مانند هورمونکند. این موجودات از طریق تولید مواد فعالها رشد میقند مانند شهد و سطح میوه

عنوان یک مخمر کنند. ساکارومایسیز سرویسیا بهیها فعالیت سلولی و تقسیم ریشه را تحریک مها و آنزیم

هاي عنوان جانشین امن مثبتی براي کوددهنده رشد گیاهان در محصوالت مختلف و اخیراً بهافزایش

  ).2000 ،شیمیایی موردتوجه قرارگرفته است (اورمان

ر ریزوسفر بر روي ها دمطالعات بسیاري وجود دارد که حاکی از اثر مستقیم یا غیرمستقیم مخمر     

 ،تامپارامتارابیلی و سیواسی-؛ ال2005 ،) است (ناسسار و همکاران2-2افزایش رشد ریشه گیاه (شکل 

  ).2009 ،؛ کلته و همکاران2006

ها باشند که در مزارع برنج و دریاچهترین موجودات در طبیعت میهاي فتوسنتز یکی از قدیمیباکتري     

کننده خوب عنوان یک تجزیه محیطی است که بههاي زیستملی آن در زمینهشوند. کاربرد عیافت می

دهد این موجودات از طریق هاي فاضالب مورداستفاده هست. تحقیقات نشان میخانهمواد آلی در تصفیه

باشند. وساز در کشاورزي، پرورش آبزیان و دامپروري نیز مفید میهاي مختلف سوختتأثیر بر سیستم

هاي شیرین وجود دارند. توانایی تثبیت اي فتوسنتز کننده در مناطق مرطوب دریاها و آبهباکتري

هاي فتوسنتز کننده ها اولین بار توسط گست و کامن گزارش شد. باکترينیتروژن توسط این باکتري

                                                
15- sahacharomyces servicia  
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فیل ها کلروتمام این باکتري ،قرار دارند» 16رودوسپیریاللز«باشند که در رده داراي سه خانواده می

هاي (باکتري 17ها غیر اکسیژنی است. خانواده رودوسپیریالسهکنند و فتوسنتز آنباکتریایی تولید می

هاي این خانواده قادر به استفاده از ارغوانی غیر گوگردي) بیشتر موردمطالعه قرارگرفته است. باکتري

عنوان دهنده از مواد آلی به باشند وعنوان دهنده الکترون بوده و فتوارگانوتروف میگوگرد عنصري به

هاي ارغوانی گوگردي) است که (باکتري 18کنند. دومین خانواده کروماتیاسهالکترون استفاده می

عنوان دهنده الکترون در فرایند هاي این خانواده قادر به استفاده از گوگرد عنصري و غیرعنصري بهباکتري

هاي شوند. خانواده سوم از باکتريیوم را شامل میهاي جنس کروماترشد فتوسنتزي خود هستند و گونه

ترین مطالعه هاي سبز گوگردي) هست که ازنظر تثبیت نیتروژن کم(باکتري 19فتوسنتز کننده کلروبیاسه

هاي فتوسنتز کننده وسیله باکتريمواد مفید تولیدشده به). 1387 ،ها صورت گرفته است (روستاروي آن

ها، رشد و نمو گیاه را ها، مواد فعال زیستی و قنداریدها، نوکلئیک اسیدساکشامل آمینواسیدها، پلی

 ).2000دهند (هیگا، افزایش می

هایی است که مقادیر زیادي قند را از هاي اسیدالکتیک یک اصطالح عمومی براي باکتريباکتري     

اچ شده و مانع رشد پیکنند. تولید اسید الکتیک سبب کاهش طریق تخمیر به اسید الکتیک تبدیل می

اي در تولید غذاهاي تخمیر شده مانند طور گستردهشوند. این ریزموجودات بهزا میریزموجودات بیماري

هاي گردد. باکتريبرمی 1857ها به زمان لوئی پاستور در سال پنیر و ماست کاربرد دارند و شناخت آن

ها هاي فتوسنتز کننده و مخمروسیله باکتريدشده بههاي تولیها و دیگر کربوهیدراتاسید الکتیک از قند

ي ). اسید الکتیک یک ترکیب استریل کننده2002کنند (حسین و همکاران، اسید الکتیک تولید می

کند و تجزیه مواد آلی را هاي مضر مثل فوزاریوم را متوقف میقوي است که فعالیت میکروارگانیسم

 ).1991دهد (هیگا و کینجو، افزایش می

 

                                                
16- Rhodospirillales 
17- Rhodospirillaceae  
18- Chromotiaceae  
19- Chlorobiaceae  
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  EMفرموالسیون هاي کود زیستی  - 3- 2-2

     EM فرنگی، اسفناج، کلمدر حد وسیعی در ژاپن بر روي محصوالت باغی و زراعی ازجمله انبه، گوجه-

فرنگی مورد استفاده است. در ابتدا پنج فرموالسیون از ها، پیاز، لوبیا، برنج، خیار، خربزه و توت

  هیه گردید.ت 5EMتا  1EMریزموجودات مفید از 

 1:EM کنند.اي است که به گرما مقاوم هستند و تجزیه مواد آلی را تسریع میهاي رشتهغالباً حاوي قارچ  

2:EM ها و آفات مورداستفاده قرار زي بیماريهاي خاكدر اوایل براي محافظت گیاهان از پاتوژن

هایی را براي توقف فعالیت بیوتیکآنتیهاي استرپتومایسز است که گرفت. این ترکیب غالباً حاوي گونهمی

هاي فتوسنتز کننده مخمر و کپک هم در چنین شمار کمی از باکتريکند. همریزموجودات مضر تولید می

  این ترکیب وجود دارد.

3 EM: چنین تعداد کمی مخمر و اکتنومیست شده است همهاي فتوسنتز کننده تشکیل غالباً از باکتري

هاي فیزیکی خاك از مزایاي این چنین ویژگیارد. بهبود رشد و عملکرد محصول و همنیز در آن حضور د

 ترکیب هست.

 4EM: هاي فتوسنتز کننده استرپتومایسز و مخمر شامل باکتري الکتوباسیلی و شمار اندکی از باکتري

توسط  است. باال رفتن سرعت تجزیه مواد آلی توسط این ترکیب سبب دسترسی بهتر به مواد غذایی

 ،شود (سجاد و همکارانچنین فعالیت آفات و ریزموجودات پاتوژنیک نیز کم میشود. همگیاهان می

2003.(  

 5EM:  3با مخلوط کردنEM ،2EM  4وEM ها و آفات شود. از خصوصیات آن مقابله با پاتوژنتهیه می

  ).1995 ،نامد (بیشوها استفاده میکار درختان میوه و سبزيوطور ویژه در کشتاست و به

  بر روي گیاه EMاثرات کاربرد کود زیستی  -4- 2-2

تواند روي کیفیت خاك، رشد گیاه، کیفیت و عملکرد محصول ها نشان داده که این ترکیب میبررسی     

(ایماي و هیگا، شده گردد داري سبب افزایش کارایی سایر عملیات انجامصورت معنیمؤثر باشد و به

پاشی روي گیاه استفاده شود، سبب گسترش همراه با خاك یا محلول EMزمانی که ترکیب  ).1994
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کننده نیتروژن خواهد شد. این پدیده سبب رشد بیشتر گیاه و هاي فتوسنتزي و تثبیتجمعیت باکتري

گردد فزایش سطح کارایی فتوسنتز و افزایش سطح تثبیت نیتروژن میعملکرد و کیفیت باالتر از طریق ا

 ها، سویا و مرکبات). اثر ریزموجودات مفید بر روي محصوالت برنج و نیشکر و بعضی از سبزي1991(هیگا،

منظور به )1995احمد و همکاران، (و پنبه و ذرت  )1995(کیومانچن، تمبر هندي، انبه  )1995(زکریا، 

دهد، این و گیاه افزایش می ریزموجودات مفید را در خاك EMشده است. ترکیب وري بهتر گزارشبهره

. )2000وانگ و همکاران، ماده در کشاورزي ارگانیک براي بهبود عملکرد و کیفیت مورداستفاده هست (

EM  منظور بهموجب فعالیت بیشتر و بهبود ساختمان خاك مدیریت مواد آلی و تکمیل چرخه عناصر

 شود. کاربرد آن در خاك سودمنديتالش براي کاهش وابستگی به کودها و سموم شیمیایی می

ها و توان به مواردي از قبیل افزایش فعالیت پروتئینهاي بسیاري را دارد که از آن جمله میسودمندي

دهی و میوه ،گلدهی ،هاتوسعه ریشه ،افزایش رشد گیاه ،زنی بذربهبود جوانه ،ظرفیت فتوسنتزي گیاه

کمک به گیاه در برابر  ،بهبود دسترسی مواد غذایی و جذب بهتر آن توسط گیاه ،رسیدن میوه

کاهش اثر  ،تسریع تجزیه مواد آلی ،هاکم شدن آلودگی به آفات و بیماري ،هاي فیزیولوژیکینابسامانی

 ،(جاوید و باجوا ها اشاره کردنها با حذف رقابتی آسوءبرداشت مستمر محصول و کمک به کنترل پاتوژن

  ).2013 ،؛ هو و کی2011 ،؛ اندونا و همکاران2011

تواند در دار، بر رشد و عملکرد رز و ژربرا میحال معنیریزموجودات مفید، به علت اثر مثبت و درعین     

رز و تعداد  ها درپاشی ریزموجودات مفید اثر مثبتی در قطر گلکشت این گیاهان سودمند باشد. محلول

شده و تعداد برگ در ژربرا داشت. باالترین میزان از آهن، منگنز، روي، مس و هاي تشکیلآذینگل

پاشی شده با ریزموجودات مفید اما در رز کاربرد آن در ناحیه کلرایدها در مورد ژربرا از گیاهان محلول

  ).2010است (گورسکی و کلیبر، شدهریشه، ثبت

) ریزموجودات مفید در سطح احتمال یک درصد سبب 2013هیان و همکاران (بر اساس گزارش شکو

تر و خشک برگ، مقدار کلروفیل، مقدار جذب ازت، افزایش رشد گیاه، تعداد برگ، سطح برگ، وزن

  ه است.هاي بذري بادام گردیدپتاسیم و فسفر برگ در نهال
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Abstract: In order to evaluated the effect of effective microorganism (EM) and different 

levels of nitrogen on nutrient elements of Paros strawberry leave an experiment was 

conducted on the base of complete randomized block design (RCBD) with three 

replications at the university of Mohaghegh Ardabili during 2014-15. Treatments were 

included EM in 4 levels (control, 1, 2 and 3%), EM application methods (foliar and soil 

application) and nitrogen in 3 levels (50, 100 and 150 net kg per ha urea). In this study 

nitrogen, phosphorus, potassium, magnesium, iron, zinc, sodium, manganese and calcium 

has been measured. Analysis of variance indicated that the effective microorganisms and 

nitrogen has been a significant effect on all elements. Based on results between foliar and 

soil application of EM significant difference wasn’t observed. The best result was obtained 

by application of EM 2 % and Nitrogen 100 kg/ha; the leave of plants that treated by 150 

kg/ha urea were highest nitrogen. Nitrogen and EM levels interaction in leave magnesium 

has been significant. Application of 100 kg/ha nitrogen with EM 2 and 3 % has been highest 

  leaf Mg element (141 and 139 ppm respectively). 

Keywords: Biological fertilizer, EM, Nutrient elements, Phosphorus, Urea 

 



 
 

٢٣ 
 

 

 

  

  

  

 

University of Mohaghegh Ardabili   

Faculty of Agriculture & Natural Resources  

Department of Horticultural Sciences 

 

 

Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of  

M.Sc. in Pomology 

 

Title: 

Investigation on the effects of effective moicroorganisms (EM) at Different 
Levels of Nitrogen on Nutrients Absorb of Strawberry (Fragaria × ananassa 

cv. Paros) 
 

Supervisor: 

Aliakbar Shokouhian (Ph. D) 

 

Advisors: 

Akbar Ghavidel (Ph. D) 

Solmaz Fathololoumi (M.Sc.) 

By: 

Hamed Nazari 

        September – 2017 



 
 

٢۴ 
 

 

 

 

 


