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 چکیده

 مورفولوژیک کمپوست( بر روی برخی از صفاتکمپوست )چای های مختلف عصاره ورمیتأثیر غلظتمنظور بررسی به          

چهار غلظت  و های کامل تصادفی با سه تکراریزا و دیامنت، این آزمایش به صورت طرح بلوکلکوئین افرنگی رقم پاروس، توت

اردبیلی  ی دانشگاه محققدر محوطه 60-69های در طی سالام( پیپی 0000و  0000، 0000، 0مختلف چای کمپوست )

مل وزن تر و خشک برگ، تعداد ساقه رونده و تعداد فولوژیک گیاه شارمو تصفا پاشی،هفته پس از آخرین محلول دو. انجام شد

. بوددار معنی گیری شدهبر روی هر چهار صفت اندازه تیمارها اثر گیری شد. نتایج به دست آمده نشان داد کهاندازه گل در بوته

 0000به تیمار  مربوطگرم(  04/7وزن خشک برگ )و  گرم( 40/69ترین وزن تر برگ )بیشداد که  ها نشانمقایسه میانگین

بهتر از رقم دیامنت گرم(  70/4)برگ  زن خشکوگرم( و  49/67) برگ تر میانگین وزنها نیز رقم پاروس با در بین رقمو  بود

با توجه به اثر متقابل  همچنین. حاصل شدام پیپی 0000تیمار از ( نیز 06/07ترین تعداد گل در بوته ). بیشو کوئین الیزا بود

طبق نتایج حاصل از مقایسه مشاهده شد. ترین تعداد رانر ام بیشپیپی 0000 تیماری رقم پاروس و غلظتترکیب  در ،تیمارها

 0000 در سطح ،طور متوسطو به های رشد شدشاخص پاشی موجب بهبودافزایش سطوح محلول مواردتر در بیش ،هامیانگین

 .داشت هاتر شاخصبر روی بیش تریاثر مطلوبام پیپی

 

 گل در بوته ،رانر ،دیامنت ،یزاپاروس، کوئین الکلمات کلیدی: 

 

 مقدمه     .     1

. [0]باشد ( میRosaceaeسرخیان )گل متعلق به خانواده (.Fragaria ananassa Duchفرنگی با نام علمی )توت          

ز، پتاسیم، کلسیم و از جمله اسیدهای مختلف، قند، سلول ویژه ویتامین ث و مواد معدنیها بهنرم و دارای انواع ویتامینآن  میوه

اسید خاصیت ضد سرطانی به این میوه داده و ارزش مصرف آن را ها از جمله آالجیکاکسیدان. وجود آنتی[0]باشد غیره می

و صدمات  محیطیهای زیست. در بسیاری از موارد کاربرد کودهای شیمیایی موجب آلودگی[0]چندین برابر نموده است 

کمپوست یکی از کودهای بیولوژیک است که حاصل ورمی .[6]دهد تولید را افزایش میاست که خود هزینه اکولوژیکی شده 

آید. و دفع این مواد از بدن کرم بدست می Fetida Eiseniaخاکی به نام هوازی توسط گونه خاصی از کرمیک فرآیند نیمه
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های های محرک رشد و آنزیمها، هورمونانواع ویتامین، عناصر غذایی قابل جذب، کمپوست سرشار از مواد هیومیکورمی

شود کمپوستی را که از آن تهیه میکمپوست، تمام خواص مفید ورمیورمی عنوان عصارهکمپوست به . چای[0]مختلف است 

های رشد کنندهها و تنظیمهورمون د،اسیحلول، هیومیک اسید، فولیک گیری، مواد مغذی معدنی مرا دارد. که در طول عصاره

 خود در افزایش عملکرد مفید است. که در طی آن برگی به نوبه . روش تغذیه[4]شوند کمپوست وارد عصاره میاز ورمی

اندام هوایی شده و مشکل مستقیماً وارد های مختلف گیاه بیشتر شده و مواد غذایی از برگ به اندام عناصر غذایی سرعت انتقال

پاشی با محلول اعالم کردند که [00]و همکاران  تکوایجو. [9]سوب در خاک و کم شدن قابلیت استفاده از آن وجود ندارد ر

نشان  [0]زبان شد. همچنین عموآقایی و بقایی گاومحتوای کلروفیل کل در برگ گلواش باعث افزایش چای کمپوست و ورمی

زنی و میانگین روزانه را در سیاهدانه باال زنی، ارزش پیک جوانهظرفیت جوانه درصد، 00و  60دادند که چای کمپوست با سطح 

پاشی چای محلول [00]. طبق گزارش صدیقی و همکاران ه استطولی دانه را افزایش داد چه و بنیهچه، ساقهو طول ریشهه برد

با بررسی  [7]ید. نعمتی دربندی و همکاران درما باعث افزایش محتوای کلروفیل کل در بامیه گردکمپوست غنی شده با تریکو

-پاشی موجب افزایش ارتفاع بوته، تعداد گره، فاصله میانگرهاثر چای کمپوست در گیاه دارویی بادرنجبویه، دریافتند که محلول

چای یابی به بهترین غلظت وزن خشک بوته و عملکرد اسانس در این گیاه شد. این تحقیق در راستای دست ها، سطح برگ،

 فرنگی انجام شد.کمپوست و بهبود خصوصیات عملکرد و کیفیت پس از برداشت توت

 

 هامواد و روش.          2

فرنگی، این آزمایش در توت مورفولوژیکصفات  بر پاشی با سطوح مختلف چای کمپوستبه منظور تعیین تأثیر محلول          

تیمارها شامل چهار غلظت مختلف چای کمپوست دبیلی به اجرا درآمد. ی دانشگاه محقق اردر محوطه 60-69های سالطی 

های کامل . آزمایش در قالب طرح بلوکبودند (یزا و دیامنتلپاروس، کوئین او سه رقم )ام( پیپی 0000و 0000، 0000، 0)

متر ایجاد و روی  0× 0/0به ابعاد هایی مورد نظر در اوایل مهرماه، کرت سازی زمینتصادفی با سه تکرار اجرا شد. پس از آماده

متر از همدیگر سانتی 60ی کرت به فاصلهبوته در هر  00ماه در اوایل آبانکشیده شد.  مشکی پالستیکی پوشخاکها آن

های هرز با دست صورت گرفت. محلول آبیاری و کنترل علف جوی وپشتهصورت کاشته شدند. در طول آزمایش گیاهان به

در  پاشی در چهار نوبتپاشی در غروب آفتاب صورت گرفت. محلولتهیه شد و محلول 0به  0ست به نسبت غذایی چای کمپو

صفات موفولوژیک وزن تر  بررسی، در سال دوم پاشیهفته بعد از آخرین محلول دو. انجام شد روز از هم 00با فواصل  هر سال

و  سه برگ به طور تصادفی انتخاب و وزن تر  بوته از هر فت. صورت گر و خشک برگ، تعداد ساقه رونده و تعداد گل در بوته

ها تقسیم و به . تعداد گل و رانر در هر کرت شمارش و به تعداد بوته[6]شد گیری اندازه 00/0با دقت ترازوی ها با آنخشک 

در  LSD ها نیز با آزمونسه میانگینافزار جامپ و مقایصورت میانگین در بوته بیان گردید. آنالیز آماری و تجزیه واریانس با نرم

 سطح احتمال یک درصد و پنج درصد صورت گرفت.

 

 نتایج و بحث          .0

 برگ و خشک وزن تر -3-1

سطح در برگ  خشک و پاشی با چای کمپوست بر صفت وزن ترنتایج جدول تجزیه واریانس نشان داد که تأثیر محلول         

 0000برگ مربوط به تیمار  و خشک ترین وزن ترها نشان داد که بیش(. مقایسه میانگین0دار است )جدولیک درصد معنی

و وزن خشک  (گرم 49/67) تر داری داشت. رقم پاروس نیز با میانگین وزنام بود که نسبت به شاهد اختالف معنیپیپی

-مبنی بر افزایش وزن تر و خشک برگ و اندامنتایج این آزمایش . داری داشتنسبت به دو رقم دیگر تفاوت معنیگرم(  70/4)



 

3 
 

روی نانین هاوندی  [00]عمر  های هوایی، زیرزمینی، قطر و حجم ریشه با افزایش غلظت چای کمپوست با نتایج طالعی و فائزه

(Andtogrophis paniculata L. .مطابقت دارد ) 

 

 گل در بوتهتعداد  -3-2

-بیش دار بود.کمپوست بر تعداد گل در بوته معنیپاشی با چای محلولثیر أتداد که  نشان نتایج جدول تجزیه واریانس          

رضوی و همکاران  (.6جدول)داری داشت که با شاهد اختالف معنی ام بودپیپی 0000ترین تعداد گل در بوته مربوط به تیمار 

کمپوست و عصاره آن د که مقادیر مختلف ورمیگیاه سرخارگل نشان دادن ، در بررسی تأثیر کودهای آلی برصفت عملکرد[00]

 باعث افزایش وزن خشک گل،تعداد گل در بوته و سبزینگی برگ شد.

 تعداد رانر -3-3

ه در سطح احتمال بر روی تعداد ساقه روند اثرات متقابل تیمارها دارمعنی نتایج جدول تجزیه واریانس حاکی از تأثیر          

( مربوط 64/7ترین تعداد رانر )رقم پاروس و کم 0000( مربوط به تیمار 46/4ترین تعداد رانر )بیشکه طورییک درصد بود. به

دار تعداد ساقه رونده در خصوص افزایش معنی [06]که با نتایج رضایی و برادران  .(0 شکل) به تیمار صفر رقم کوئین الیزا بود

کمپوست و عصاره آن مطابقت ویژه ورمیریق مصرف کودهای آلی بهو تعداد گل در بوته در گیاه دارویی همیشه بهار از ط

 داشت.

 تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه در آزمایش -1جدول 

 میانگین مربعات منبع تغییرات               درجه آزادی

 ل در بوتهتعداد گ             تعداد ساقه روندهوزن تر برگ       وزن خشک برگ                       

 ns0600/0                ns6060/0                   ns6900/0                   ns9070/0                                               6بلوک                                      

 ns0600/0                   0000/0**                 0000/0**                0000/0**                                                 6رقم                                       

 0000/0**                                0000/0**                        0000/0**                   0000/0**                                                0تیمار                                     

       ns0006/0                 ns6700/0                 **0000/0                    ns4406/0                                                9رقم*تیمار                               

 ns0004/0                  ns07000/0                *00000/0                   *06900/0                                              66                                 اشتباه  

                                                                                     00اشتباه کل                              

ns، * باشنددرصد می 0درصد و  0دار در سطح آماری دار، تفاوت معنیترتیب بیانگر عدم تفاوت معنی به **و. 
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 پاشی با چای کمپوست بر صفات مورد مطالعهنتایج مقایسه میانگین اثر محلول -2جدول 

 تعداد گل در بوته وزن خشک برگ                           وزن تر برگ                                                 

 c970/60                    c040/9                         dc76/00             تیمار شاهد                     

ppm0000                                b006/60                      b00/9                          b07/09 

ppm 0000                               a960/69                       a60/7                           a06/07 

ppm 0000                               a400/69                     a04/7                           a00/07 

 a490/67                    a700/4                           a70/09                            رقم پاروس     

 b000/60                    b090/9                           a40/09                 رقم دیامنت               

 c440/66                    c000/0                          a70/09          رقم کوئین الیزا                  

 .تاس LSDدرصد با استفاده از آزمون  0احتمال  سطح ها دردار بودن میانگینکننده معنیبیاندر هر صفت  حروف متفاوت

 

 الیزا و دیامنت( بر تعداد رانرکوئین ،ام( و رقم )پاروسپیپی4000و  3000 ،1000 ،0اثر متقابل سطوح چای کمپوست ) -1شکل 

 (.استLSD  با استفاده از آزمون درصد 0احتمال  سطح ها دردار بودن میانگینکننده معنیبیان حروف متفاوت)

 

 گیری کلینتیجه.          4

ترین میزان وزن تر یمار شناخته شد که بیشعنوان بهترین تام بهپیپی 0000رسی شده، تیمار در بین تیمارهای بر          

( در این تیمار مشاهده گردید. در بین ارقام نیز، رقم 04/4گرم( و تعداد رانر ) 04/7گرم(، وزن خشک برگ ) 40/69برگ )

و (عملکرد بهتری نسبت به رقم دیامنت 00/4گرم( و تعداد رانر ) 70/4گرم(، وزن خشک برگ ) 49/67پاروس با وزن تر برگ )

و مزایای استفاده از کودهای بیولوژیک و عصاره آن در جهت  کوئین الیزا داشت. با توجه به اهمیت کشاورزی پایدار و ارگانیک

 0000کمپوست و تیمار بهبود کمیت و کیفیت گیاهان، حفظ ساختار خاک و افزایش عملکرد محصول، استفاده از کود ورمی

 شود.فرنگی توصیه میوتام محلول چای کمپوست در گیاه تپیپی
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Evaluation effect of spraying vermicompost extract (compost tea) on some morphologic 

characteristics of strawberry (Fragaria ananassa Duch.) 
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Abstract: 

           In order to evaluated the effect of vermicompost extract (compost tea) on some morphologic 

characteristics of strawberry cultivar paros, queen eliza and diamenta. The experiment was conducted 

on the base of complete randomized block design with three replications and compost tea in 4 levels 

(control, 1500, 3000 and 4500 ppm) at the university of Mohaghegh Ardabili during 2015-17. After 

two weeks from final spraying, morphologic characteristics such as fresh and dry weight of leaves, 

number of runners and number of flower in bush has been measured. Analysis of variance indicated 

that the effective compost tea has been a significant effect at 0.01 confidence level on all traits. The 

highest fresh and dry weight of leaves respectively (26.84 and 7.38 gr) were obtained in 4500 ppm 

level application of compost tea. Among cultivars, paros cultivar with average fresh weight of leaves 

(27.86 gr) and dry weight of leaves (8.71 gr), was better than queen eliza and diamenta. Highest 

number flower has been obtained in 3000 ppm level. According to interaction between treatments, 

highest number of runner was observed in treatment combination paros cultivar and 4500 ppm level 

of tea compost. Due to the results, in the most cases, the growth indices was improved with incresing 

spraying, in average the more favorable effect was observed at 4500 ppm. 

Keywords: paros, queen eliza, diamenta, runner, flower in bush. 


