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چكيده
این پهوه

به منظور بررسی اثر ورمیواش بر عملکرد و غلظت عناصر غذایی برگ توتفرنگی رقدم "گاویتدا" در گلخانده تحقیقداتی

دانشگاه شهرکرد در سال  1393انجام شد تیمارها شامل شاهد (بدو محلولپاشدی ورمدیواش) و غلظدتهدای  15 10و  25درصدد
دو و سه هفته به صورت محلولپاشی بهکار برده شدند ورمیواش از ورمیکمپوست کدود

ورمیواش بودند که در فواصل زمانی ی

گاوی و از طریق کرمهای خاکی گونه ایزنیا فوئتیدا استخراج شد آزمای
نشا داد که اختال

در قالب طرح کامالً تصادفی با سه تکدرار اجدرا شدد نتدای

معنیداری در میزا نیتروژ پتاسیم و آهن برگ بین کلیه تیمارهای ورمیواش در مقایسه با شاهد وجود داشدت

اما در مورد سایر عناصر پرمصر

و کممصر

زمانی ی هفتهای تا مرز بیشبود افزای

معنیدار نبود غلظت آهن برگ در تیمار محلولپاشی  25درصد ورمیواش در فواصدل

یافت محلولپاشی ورمیواش با غلظت  15 10و  25درصد هر دو هفته ی بار به طدور قابدل

توجهی تعداد میوه و عملکرد در بوته را افزای

دادند اما متوسا وز هر میوه را انددکی کداه

دادندد افدزای

عملکدرد تیمارهدای

مختلف ورمیواش در مقایسه با تیمار شاهد بین  24-68گرم در بوته متغیر بود تیمارهای ورمیواش تأثیری بر تعداد گلآذین در بوته
و تعداد گل در گلآذین نداشتند محلولپاشی ورمیواش بدا غلظدت  15و  10درصدد در فواصدل زمدانی دو هفتده ید بدار عملکدرد
توتفرنگی رقم "گاویتا" را بهتر از سایر تیمارها بهبود بخشیدند
كلیدواژهها :توتفرنگی کشاورزی پایدار کود آلی مایع محلولپاشی ورمیواش

* نویسنده مسئول

Email: barzegar56@yahoo.com

صفورا كاظمی و همکاران

 .1مقدمه

تر از کاربرد خاکی است ] [19محلولپاشی موادغدذایی در

توتفرنگی ( )Fragaria × ananassa Duchگیاهی علفدی

شروع مرحله باردهی باعث افزای

و چندساله است ] [2طبق آمار وزارت جهاد کشاورزی تدا

شده است ] [15محلولپاشی ورمدیواش بده عندوا ید

سال  1392ایرا با  4654هکتار سطح زیرکشت و 52860

محلول غذایی میتواند در گیاهانی نظیر گوجهفرنگی لوبیا

تن تولید توت فرنگی ] [1سومین تولیدکننده تدوتفرنگدی

و گل شاخه بریده ارکیده مرثر باشد ][23

در آسیا است کاربرد کودهای شیمیایی به لحداا صددمات

محلولپاشی دیفنباخیا و آگلونما با ورمدیواش باعدث

زیستمحیطی یکی از بحرا های کشاورزی به شمار میرود
و به همین در کشاورزی پایدار و ارگانی

تعداد بدذر در تربچده

بهبود شاخص هایی مانند ارتفداع بوتده تعدداد بدرگ وز

تالش میشود تا

و تر انددام هدوایی و جدذب نیتدروژ شدده اسدت

خش

با کاربرد کودهدای زیسدتی کمیدت و کیفیدت محصدوالت

] [6کدداربرد ورمددیکمپوسددت در بسددتر کشددت و نیددز

یابد ] [5کدود زیسدتی ترکیبدی حداوی

معندیدار

کشاورزی افزای

محلولپاشی ورمیواش در ریحا باعث افدزای

تعداد زیادی میکروارگانیسم مفید خاکزی یا فدرآوردههدای

ارتفاع فاصله میانگرهها تعداد برگ سطح برگ وز تر و

متابولیکی آنهاست که به منظدور بهبدود شدرایا فیزیکدی و

درصد اسانس نسبت به شاهد شد ولدی تعدداد گدره و وز

شیمیایی خاك و تأمین عناصر غذایی مورد نیاز گیاه استفاده

خش

میشود ][3

بوته تحت تأثیر قرار نگرفت ][4

اثر ترکیبی ورمیکمپوست به میزا  2/5تدن در هکتدار

ورمیواش عصاره ورمدیکمپوسدت اسدت کده شدامل

همراه با محلولپاشدی ورمدیواش (رقیدق شدده بدا آب بده

مجموعهای از مواد ترشحی و فضوالت کرم خاکی عناصدر

نسبت مساوی) ضمن کاه

جمعیت تریپس شاخصهای

ریزمغذی و مولکولهای آلی مفید برای رشد گیاه میباشدد

رشد را در فلفلدلمده افدزای

داد ] [37تدأثیر ورمدیواش

ورمیواش بهصورت محلولپاشی برگی ] [14یا افزود بده

حاصل از ورمیکمپوستهای مختلف بر رشدد گلددهی و

بستر رشد گیاهدا قابدل اسدتفاده اسدت ] [38ورمدیواش

عملکرد بامیه لوبیا و تربچه بررسی شد ورمیواش حاصل

همچنین شامل چندین آنزیم هورمدو هدای رشدد گیداهی

از ورمیکمپوستهای مختلدف بسدته بده زمدا و غلظدت

] [30ویتامینها و عناصرغذایی پدرمصدر
است که ضمن افزای

و کدممصدر

مصر

مقاومت گیاها در برابر بیماریهدا

الزم برای رسید به گلدهی را کاه

راندما تولید محصول را بهبود میبخشد ] 26و  [34مواد
آلددی مصددر

افزای

تبددیل شدده و قابلیدت
میدهدد

عملکرد بوته در

 10روزه همراه با کود  NPKسبب افزای

] 14و [22

گیاه بامیه گردید ] [38گزارشهای زیدادی مبندی بدر تدأثیر

ورمیواش نه تنها به عنوا ی

کود بلکه به عنوا ی

محلولپاشی ورمیواش بر میزا عناصر بافت بدرگ وجدود

ضعیف هم عمدل مدیکندد ] [9در شدرایا تدن

خشکی و به دنبال آ کاه

تعداد گل تعداد و ابعاد میوه در بامیه و فلفل چیلی

شد ] [30پن بار محلولپاشی ورمیواش در فواصل زمانی

جذب نیتروژ فسفر و پتاسیم را برای گیاه افزای

آفتک

میدهد ][34

محلولپاشی ورمیواش با غلظت  20درصدد موجدب

شددده توسددا کددرم خدداکی تحددت تددأثیر

میکروفلورای روده آ به هومدو

رشد گلدهی و عملکدرد را افدزای

داده و زمدا

موادغذایی در دستر

دارد ] 7 6و  .[41محلولپاشی ورمیواش تأثیری بر میدزا

ریشه

فسفر و پتاسدیم بدرگ نداشدت امدا غلظدت کلیده عناصدر

محلولپاشی ورمیواش برای تأمین موادغذایی بسیار مرثر-

داد

کممصر
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به خصو

آهن را در گوجهفرنگی افدزای
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] [7و در تحقیددق دیگددری سددبب افددزای
نیتروژ

پی

میددزا عناصددر

فسفر و پتاسیم در بافت برگ توت گردید ][41

هد

از انجام پهوه

از شروع گلدهی اعمال تیمارها شروع شد و به مدت

پن ماه ادامه یافت پس از انجام آزمو خداك کدل مقددار

حاضر بررسی اثر محلولپاشدی

کودهای پتاسه و فسفره و نصف کود نیتروژنه توصیه شدده

غلظتهای مختلف ورمیواش در فواصدل زمدانی مختلدف

توسا آزمایشگاه خاك مرکز تحقیقات کشاورزی شهرکرد

بر وضعیت عناصر غذایی برگ و صفات عملکرد و اجدزای

در زما آمادهسازی بستر به خاك اضافه و سپس گلدا زنی

عملکرد توتفرنگی بود

صورت گرفت نصف دیگر کود نیتروژنی در زمدا شدروع
گلدهی به طور مساوی به گلدا ها داده شد آبیاری بوتههدا

مواد و روشها

نیز به صورت یکنواخدت و بدا حجدم یکسدا بدرای همده

این تحقیق در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه شهرکرد در سدال

گلدا ها انجام شد

 1393انجام شد رقم تدوتفرنگدی مدورد اسدتفاده در ایدن
پهوه

آزمای

در قالب طرح پایه کامالً تصادفی بدا  10تیمدار

گاویتا بود که رقمی روزکوتاه با عادت رشد فشرده

( )T1-T10در سه تکرار اجرا گردید تیمارها شدامل شداهد

است و میوه آ اندکی سفتتر از ارقدامی مانندد کاماروسدا

(بدو محلولپاشی ورمیواش) و غلظتهای  15 10و 25

است نشاهای توت فرنگدی در مرحلده سده برگدی از ید

درصد ورمیواش بود که در فواصل زمانی ی

گلخانه کشت بدو خاك توت فرنگی در شهرکرد تهیه شد

هفته ی بار روی بوتهها محلدولپاشدی شددند هدر واحدد

و در اوایل اسفند  92به گلخانه دانشگاه شدهرکرد منتقدل و

آزمایشی شامل دو گلدا پالستیکی هفت لیتری بود کده در

در گلدا هایی به حجم  7لیتر حاوی خاك مزرعه پرلیت و

هر کدام ی

بوته توتفرنگی رقم "گاویتا" کشت گردیدد

ماسدده بدده نسددبت حجمددی مسدداوی کشددت شدددند تجزیدده

دمای تقریبی گلخانه در طول روز  22 ± 1و دمای شدب 1

شیمیایی بستر کشت در جدول  1ارائه شده اسدت شصدت

 15 ±درجه سانتیگراد تنظیم شد

دو یدا سده

روز پس از کشت نشا و اسدتقرار کامدل آنهدا در گلددا و
جدول  . 1نتایج آزمون خاک مورد استفاده برای كشت توتفرنگی

اسیدیته
7/62

شوری

روی

()ds/m

1/33

پتاسیم

آهن

فسفر

نیتروژ

()mg/kg

1/02

7/49

کربن آلی

بافت خاك

()%

324

0/248

15/6

لوم سیلتی

2/087

جدول  . 2میانگین برخی خصوصیات شیمیایی اندازهگیری شده در محلول استوک ورمیواش

اسیدیته
8/21

شوری

آمونیم

نیترات

فسفر

پتاسیم

()ds/m
7/69

کلسیم

روی

آهن

منگنز

مس

()mg/l
1/76

98/2

215

3625

2680
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108

210

188

18/1
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برای تهیه کود مایع آلدی ورمدیواش از روش محققدین
قبلی اسدتفاده شدد ] [22کدف ید

غلظت نیتروژ

پتاسیم و آهن برگ در سدطح احتمدال 5

بشدکه پالسدتیکی 110

درصد داشتند اما اثر تیمارها بدر غلظدت فسدفر کلسدیم

لیتری از پایین به باال با الیههایی از شن درشت (قطدر ذرات

روی منگنز و مس برگ معنی دار نشد (جدول  )3باتوجه

 0/2تا  2سانتیمتر به ارتفاع  10سانتیمتر) و شن ریز (قطدر

ب ه نتای مقایسه میانگین ها بیشترین غلظت نیتروژ بدرگ

ذرات  0/1تا  1میلیمتر به ارتفاع  10سانتیمتر) و کود دامدی

به میزا  3/09درصد از وز خش

برگ مربوط به تیمار

نیمه پوسیده و شسته شده به ضخامت  70سانتیمتر پر شد و

( T4غلظت  25درصد سه هفته ی بار) مشاهده شدد کده

پوششی برای ایجاد سایه روی بستر کرمها استفاده شد ید

اندکی بیشتر از حداککر محدوده غلظت بهینده ( 3درصدد)

شیر خروجی جهت جمعآوری محلول ورمیواش در ارتفاع

بود و کمترین غلظت نیتروژ برگ به میزا  2/36درصدد

 10سانتیمتری از کف بشدکه تعبیده شدد پدس از مرطدوب

از وز خش

برگ مربوط به تیمار شاهد بود (جدول )3

کرد مواد درو بشکه تعداد  500عدد کرم خداکی از گونده

نتای این آزمای

ایزینیا فئوتیدا 1به آ اضدافه گردیدد از روز بیسدتم بده بعدد

غلظت نیتروژ برگ در اثر محلولپاشدی ورمدیواش بدر

لیتدر آب بده صدورت قطدرهای بده کدود درحدال

روی گیاه زینتی آگلونما و دیفن باخیدا ] [6و تدوت ][41

روزانه ی

کمپوست شد اضافه شدد و محلدول خروجدی (کده همدا

مطابقت دارد

ورمیواش است) جمعآوری گردید خصوصدیات شدیمیایی

بخ

ورمیواش در جدول  2ارائه شده است
پس از ی

دوره رشد  5ماهه و ی

با نتای تحقیقات دیگر مبنی بر افزای

عمده نیتروژ معدنی موجود در ورمیکمپوسدت

و ورمیواش به صورت نیترات است ] [11که سبب تسهیل
هفته بعد از آخرین

در جذب آ توسا گیاه (از طریق برگ یا ریشه) میگدردد

محلول پاشی غلظت عناصر نیتروژ پتاسیم فسدفر آهدن

] [40نتای تحقیق حاضر نیز نشا داد کده قسدمت بیشدتر

روی مس و منگنز برگ (برگهای تازه بال شدده) تعیدین

نیتروژ معدنی قابل جذب در ورمیواش بده فدرم نیتدرات

شد تعداد گلآذین در هر بوته میانگین تعداد گدل در هدر

بود (جدول )2

بوته تعداد میوه در بوته میانگین وز هر میدوه و مجمدوع

غلظت پتاسیم برگ در کلیده تیمارهدای محلدولپاشدی

وز میوه های برداشتی از هر بوته از زما شروع گلدهی تا

ورمیواش بیشتر از شاهد بود (جدول  )3بیشترین غلظدت

پایا دوره پن ماهه آزمای

پتاسیم برگ بده میدزا  2/21درصدد مربدوط بده تیمدار T7

شمارش شد

بهمنظور انجام تجزیههای آماری از نرمافزارهدای SPSS

(غلظت  15درصد سه هفتده ید بدار) و کمتدرین غلظدت

و  Excelاستفاده گردید مقایسه میدانگین تیمدارهدا نیدز بدا

عنصر پتاسیم برگ به میزا  1/44درصد مربدوط بده تیمدار

معنیدار ( )LSDدر سطح

غلظت پتاسدیم بدرگ در اثدر تیمارهدای

استفاده از آزمو حداقل اختال

شاهد بود افزای

محلولپاشی در این آزمای

 5درصد انجام شد.

با نتای برخی محققدین ] 6و

 [41مطابقت داشت اما در تضاد با نتای محققین دیگر بود
] [7این تضاد میتواند ناشی از مداده اولیده اسدتفاده شدده

نتایج و بحث
وضعيت عناصر برگ

برای تهیه ورمیواش مقدار هدر ید

نتای نشا داد که تیمارهای ورمیواش تأثیر معنیداری بر

واش و نوع گیاه مورد آزمای

1. Eisenia foetida
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باشد

از عناصدر درورمدی
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جدول  . 3مقایسه میانگین غلظت عناصر غذایی برگ در تیمارهای مختلف محلولپاشی ورمیواش و مقایسه آنها با حد كفایت،
مرز كمبود و بیشبود عناصر در بافت برگ توتفرنگی رقم گاویوتا
تیمار

غلظت ورمیواش

نیتروژ

و دور محلولپاشی

()%

فسفر

آهن

پتاسیم

روی

مس

منگنز

()mg/kg

T1

بدو محلولپاشی (شاهد)

2/36b

0/44

1/44b

159b

26/5

18/8

65/1

T2

غلظت  %25هفتهای ی بار

2/63ab

0/44

2/05ab

381a

23/0

17/5

73/3

T3

غلظت  %25دو هفته ی بار

2/80ab

0/44

1/83ab

325ab

32/1

19/9

80/4

T4

غلظت  %25سه هفته ی بار

3/09a

0/50

2/07ab

270ab

30/5

23/3

126/3

T5

غلظت  %15هفتهای ی بار

2/80ab

0/42

1/86ab

226ab

24/8

24/0

78/4

T6

غلظت  %15دو هفته ی بار

2/60ab

0/36

1/86ab

194b

24/1

25/6

108/4

T7

غلظت  %15سه هفته ی بار

2/82ab

0/45

2/21a

170b

25/9

22/1

54/7

T8

غلظت  %10هفتهای ی بار

2/70ab

0/46

2/05ab

212ab

24/2

17/6

116

T9

غلظت  %10دو هفته ی بار

2/46ab

0/43

1/73ab

228ab

20/2

14/0

79/4

T10

غلظت  %10سه هفته ی بار

2/58ab

0/46

2/17a

164b

21/5

12/5

58/9

سطح معنیداری

*

ns

*

*

ns

ns

ns

حد کفایت ()20

2-2/8

0/25-0/40

1/5-2/5

60-250

20-50

6-20

50-200

حد کفایت ()12

2/4-3

0/3-0/4

1/3-1/8

85-200

11-20

2/6-4/9

65-320

مرز بی بود

>4/0

>0/50

>3/0

>350

>80

>30

>350

مرز کمبود

<1/9

<0/20

<1/3

<40

<10

<3

<35

در هر ستو میانگینها با حداقل ی

حر

مشابه فاقد اختال

معنیدار در سطح  5درصد هستند

 nsو *  -به ترتیب نشانه غیرمعنیدار بود و معنیدار بود اختال در سطح احتمال  5درصد

محلولپاشی ورمیواش سدبب افدزای

آهن برگ در سطح احتمال  5درصد معنیدار بود (جددول

سدریع غلظدت

نیتروژ پتاسیم و فسفر در گیاها داودی گدل جعفدری و

 )3بیشددترین غلظددت عنصددر آهددن بددرگ بدده میددزا 381

مینای ی ساله نسبت به روش کودهی خاکی  NPKشد که

میلی گرم بر کیلوگرم وز خش

برگ مربوط به تیمدار T2

نشا دهنده جذب سریعتر این عناصر از طریق محلولپاشی

(غلظت  25درصد هفتهای ی بار) و کمترین غلظت عنصر

ورمدیواش اسدت ] 34و  [40افدزای

آهن برگ به میزا  159و  164میلیگرم بدر کیلدوگرم وز

عناصدر پرمصدر

موجود در برگ را از طریق محلولپاشی غلظتهای مختلف
اسید هیومی

خش

حاصل از ورمدی کمپوسدت روی بادنجدا و

برگ به ترتیب مربوط به تیمدار شداهد و تیمدار T10

(غلظت  10درصد سه هفته ی بار) بدود کده در برخدی از
تیمارها مانند ( T2غلظت  25درصد هفتهای ی

فلفل گزارش شده است ][35

اثر تیمارهای مختلف محلولپاشی ورمیواش بر غلظت

بدار) و T3

(غلظت  25درصد دو هفته ی بدار) غلظدت آهدن از مدرز
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صفورا كاظمی و همکاران

بی بود ( 350میلیگرم بر لیتر) نیز باالتر بود اما در مدورد

لوبیا و بامیه ] [34گوجهفرنگی ] [24و فلفل ] [30مطابقت

نظیر مس روی و منگنز تفاوتی بین

در نتای ممکن اسدت ناشدی از تفداوت در

سایر عناصر کممصر

ندارد اختال

تیمار شاهد و تیمارهای محلولپاشی ورمدیواش مشداهده

نوع گیاه باشد زیرا گیاها مورد استفاده گوجهفرنگی بامیه

نشد محلولپاشدی ورمدیواش و چدای کمپوسدت 1سدبب

و فلفل گیاهانی روزخنکی هسدتند امدا تدوتفرنگدی رقدم

افزای

"گاویتددا" گیدداهی روزکوتدداه اسددت ] [16در ایددن گیدداه

میزا آهن برگ بیشتر از سایر عناصدر کدممصدر

گلانگیزی و تعداد جوانههای گل به دمای محدیا بسدتگی

گردید ][7

از آنجاییکه ورمدیواش عصداره آبدی حاصدل از کدود

دارد به نحوی کده اگدر دمدای محدیا کمتدر از  15درجده

ورمیکمپوستی است کده از داخدل دسدتگاه گدوارش کدرم

سانتی گراد باشد در هر طدول روزی گدلانگیدزی صدورت

و

از حد گرم باشد حتدی

خاکی عبور کدرده حداوی مقدادیری عناصدر پرمصدر
کممصر

میگیرد ولی اگر محیا رشد بی

در طول روز کوتاه گلانگیزی انجام نمیشود ] 13و [29

است که میتواند قابل جدذب توسدا ریشده یدا

بددرگهددا باشددد ] [22امددا میددزا جددذب عناصددر از طریددق

تیمارها از نظر تعداد میوه هدای تشدکیل شدده در بوتده

محلولپاشی ورمیواش به عوامل متعددی از قبیدل غلظدت

(میزا میوه بستن) اختال

معنیداری با یکددیگر داشدتند

عناصر قابل جذب توسا برگ در محلول ورمیواش ][10

تعداد میوه به عنوا یکی از اجزای عملکرد عملکرد میدوه

] [28نحوه تهیه ورمیواش ] [40خصوصیات

در هر بوته را تحت تأثیر قرار داده است مقایسده میدانگین

شیمیایی آ ] [27نوع مداده اولیده کمپوسدت شدونده ][24

تعداد میوه در بوته نشا داد که میزا میوه بستن نهدایی در

جنس و گونه کرم مورد استفاده برای تهیه ورمیکمپوسدت

هر بوته بین  8/76-15/3متغیر بود که به ترتیب معادل 54

بسدتگی دارد بده همدین دلیدل

و  29درصد تعداد گدل هدا مدیباشدد (جددول  )4درصدد

وضددعیت شددیمیایی ورمددیواش تولیددد شددده در تحقیقددات

تشکیل میوه در هر بوته در کلیه تیمارهای محلولپاشی بین

مختلف ] 27 26 7و  [28با یکدیگر تفاوتهدای فاحشدی

 39-54بود کده در مقایسده بدا تیمدار شداهد ( 29درصدد)

دارد و نتای متفاوت و گاه متناقضی نیز درباره میزا تدأثیر

افزای

داشت بیشترین تعداد میوه برداشتی از هر بوته (به

محلولپاشی ورمیواش در میزا جدذب عناصدر از طریدق

میزا  )15/7مربوط بده تیمدار ( T6غلظدت  15درصدد دو

محلولپاشی و غلظت آنهدا در بافدت بدرگ گیاهدا مدورد

هفته ی بار) و کمترین تعدداد میدوه برداشدتی ( )8/67نیدز

زما مصر

و نوع گیاه مدورد آزمدای

آزمای

مربوط به تیمار شاهد بدو محلولپاشدی بدود باتوجده بده

گزارش شده است ] 32 30 6و [41

تأثیر مکبت و معنی دار محلولپاشدی ورمدیواش بدر تعدداد

عملكرد و اجزای عملكرد

میوه میزا عملکرد هر بوته نیز تحت تدأثیر محلدولپاشدی

محلولپاشی ورمیواش بر صفات تعداد گل آذین در بوتده

قرار گرفت میزا عملکرد هدر بوتده بدین  106-174گدرم

تعداد گل در بوته و متوسا وز هر میدوه اثدر معندیداری

متغیر بدود کلیده تیمارهدای محلدولپاشدی سدبب افدزای

نداشت (جدول  )4نتای این تحقیق در مدورد عددم تدأثیر

عملکرد نسبت به تیمار شاهد شدند بیشدترین عملکدرد در

محلولپاشی ورمیواش بر تعداد گل آذین و تعداد گدل در

تیمار ( T6غلظت  15درصد دو هفته ی بار) به میزا 174

بوته توتفرنگی با نتای ارائه شده در مورد گیاهدانی نظیدر

گرم در بوته ثبت شد

1. Compost tea
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بررسی تأثیر محلولپاشی ورمیواش بر وضعیت عناصر غذایی برگ و عملکرد توتفرنگی رقم "گاویتا"

جدول  . 4مقایسه میانگین اثر تیمارهای مختلف محلولپاشی ورمیواش بر صفات عملکرد و اجزای عملکرد توت فرنگی
غلظت ورمیواش

تعداد گلآذین

تعداد گل

تعداد میوه

متوسا وز

عملکرد میوه

و دور محلولپاشی

در بوته

در گل آذین

در بوته

هر میوه ()gr

در بوته ()g

T1

بدو محلولپاشی (شاهد)

5/00

6/00

8/67d

12/3

106e

T2

غلظت  %25هفتهای ی بار

5/00

5/33

14/3ab

10/3

147bc

T3

غلظت  %25دو هفته ی بار

5/00

7/00

ab

14/0

12/0

a

T4

غلظت  %25سه هفته ی بار

5/00

5/67

11/0c

11/5

127d

T5

غلظت  %15هفتهای ی بار

5/00

5/67

13/0bc

10/03

130d

T6

غلظت  %15دو هفته ی بار

5/33

5/67

a

15/7

11/08

a

T7

غلظت  %15سه هفته ی بار

4/00

7/00

14/7a

11/03

162ab

T8

غلظت  %10هفتهای ی بار

4/00

5/67

cd

تیمار

168

174

10/7

12/4

cd

T9

غلظت  %10دو هفته ی بار

5/33

5/33

12/3bc

14/1

173a

T10

غلظت  %10سه هفته ی بار

4/00

6/00

10/3cd

13/0

134cd

ns

ns

*

ns

*

12/04

8/42

20/84

8/45

22

سطح معنیداری
ضریب تغییرات ()%
ستو های با حداقل ی

حر

مشترك فاقد اختال

133

معنیدار در سطح  5درصد آزمو  LSDمیباشند

 nsو *  -به ترتیب نشانه غیرمعنیدار بود و معنیدار بود اختال در سطح احتمال  5درصد

تعداد میوه در بوته مدیتواندد مربدوط بده

تحقیق را تأیید میکندد ] 30 26 18و  [38محلدولپاشدی

علت افزای

تأثیر ترکیبات شبه هورمونی موجدود در ورمدیواش باشدد

ورمیواش  20درصد سبب افزای

تعداد میدوه در بوتده و

زیرا ورمیواش حاوی برخی از هورمو های رشدد گیداهی

تعداد دانه در میوه در گیاه بامیه و فلفدل چیلدی شدد ][30

نظیر اکسین سیتوکینین و جیبرلین است ] 10و  [33شروع

پن بار محلولپاشی ورمیواش در فواصل زمدانی  10روزه

رشد میوه نیز تحت کنترل هورمو های گیاهی اسدت ][36

سبب افزای

بنابراین کاربرد تنظیمکنندهای رشدد اکسدینی مانندد NAA

عملکرد در بوته و زودگلدهی در بامیه شد ] [38ترکیبدات

] [8و جیبددرلین ] 25و  [33سددبب آغدداز رشددد نهددن در

هیومیکی استخراج شده از عصاره آبی ورمیکمپوسدت بدا

توت فرنگدی شدده و میدزا میدوه بسدتن در بوتده افدزای
مییابد بخ

 21درصدی تعداد میدوه در بوتده و افدزای

دارا بود ترکیبات شبههورمونی سبب افزای

خوراکی میدوه تدوت فرنگدی از رشدد نهدن

وز خشد

و تعددداد میددوه در گوجددهفرنگددی فلفددل گلخانددهای و

بهوجود میآید ] [20در صورت تغذیه مناسب گیاه و تولید

تددوتفرنگددی گردیددد ] [10البتدده همیشدده محلددولپاشددی

مواد فتوسنتزی کافی تا زما برداشت میوه بده رشدد خدود

ورمیواش سبب افزای

تولید گل یدا میدوه نخواهدد شدد

ادامه داده و به مرحله برداشت مدیرسدد ] 16و  [39نتدای

] [24بهطوریکه ورمیواش حاصل از منابع مختلف اثرات

مشابهی نیز توسا محققین دیگر گزارش شده که نتای این

متفاوتی بر روی گلدهی تعداد میوه و متوسا وز میوههدا
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در گوجهفرنگی داشتند و حتی در برخدی از آنهدا اخدتال

منابع

معنددیداری بددا شدداهد نداشددتند غلظددت و زمددا مصددر

 1بینام ( )1394آمارنامده کشداورزی محصدوالت بداغی
سال  92وزارت جهاد کشاورزی تهرا 144

ورمیواش و نیز منبع ورمیکمپوست مدورد اسدتفاده بدرای
تهیه آ اثرات متفاوتی بر رشد و عملکرد گیاها دارند ][34

کاه

میوه بستن و به تبع آ کاه

 2تقددوی ت ( )1383راهنمددای تولیددد تددوتفرنگددی

عملکرد بوته می-

انتشارات سنا تهرا 165

تواند ناشی از تغذیه و جذب عناصر نیز باشدد در تیمداری

 3خاوازی ك و ملکدوتی م ج ( )1380ضدرورت تولیدد

مانند ( T2ورمیواش با غلظت  25درصدد و محلدولپاشدی
هر هفته ی بار) افزای
بافت برگ به بی
تن

صنعتی کودهای بیولوژی مرسسده تحقیقدات خداك و

غلظت عناصر آهن و نیتدروژ در

آب ایرا 590

از مرز بی بود ممکن است سبب بروز

مسمومیت آهدن گدردد و یدا در اثدر افدزای

.

 4عزیزی م باغانی م لکزیا الدف و آرویدی ح ()1385

غلظدت

بررسی تأثیر مقادیر مختلف ورمیکمپوست و محلول-

نیتروژ تا حد بیشبود سبب رشد رویشی زیاد بوته شدده و

پاشی ورمیواش بر صفات مورفولوژی

تأثیر منفی بر عملکرد بوته بگذارد

و میزا مداده

مرثره ریحا ( )Ocimum basilicumعلدوم و صدنایع
کشاورزی ویهه علوم باغبانی 41–52 :)2(21

نتيجهگيری

 5کوچکی ع جامیاالحمددی م کامکدار ب و مهددوی

کلیه تیمارهای محلدولپاشدی ورمدی واش سدبب افدزای
غلظت نیتروژ پتاسیم و آهن در بافت برگ گردید و حتی

دامغددانی ع ( )1380اصددول بددومشناسددی کشدداورزی

در غلظددتهددای  25درصددد غلظددت آهددن بددرگ بدده حددد

انتشارات جهاددانشگاهی مشهد 471

مسمومیت رسدید امدا بدر غلظدت فسدفر و سدایر عناصدر

.

 6محبوب خمامی ع ( )1383اثر کدود بیولدوژیکی مدایع

برگ تأثیری نداشت اگرچه محلولپاشی ورمی-

(ورمیواش) بده صدورت اسدپری برگدی بدر تغذیده و

واش تأثیری بر تعداد گلآذیدن و تعدداد گدل در هدر بوتده

شاخصهای رشد دیفدنباخیدا و آگلونمدا پهوهشدنامه

نداشدت امدا غلظدت  15 25و  10درصدد ورمدیواش بددا

علوم کشاورزی 175-187 :)2(1

کممصر

فواصل زمانی دو هفته ی بار بهتر از سایر تیمارهدا سدبب

7. Allahyari S, Jalali Honarmand S, Khoramivafa
M and Zolnorian H (2014) Effect of
vermicompost extracts (compost tea and
vermiwash) on the vegetative growth of tomato
(Lycopersicon
esculentum
)Mill
under
hydroponic conditions. International Journal of
Biosciences. 4(11): 171-181.
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