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۱۱۹  

 
 

  هاي مختلف کوددهي در کشت بدون  کمپوست، کود دامي و زمان تأثير ورمي

   كاماروسارقم فرنگي  توتخاک بر عملکرد و اجزاي عملکرد

)Fragaria × ananassa Duch(  

 
 

 ۲همت اله پيردشتي و *۱ويدا چالوي ،۱سميرا بيدکي

 

  )۲۵/۱/۱۳۹۲ : ؛  تاريخ پذيرش۵/۷/۱۳۹۱: تاريخ دريافت(

 
  چكيده

 نـوع  بـه  است که وابسته   گياه رشد دوره طي کوددهي مناسب زمان خاک، بدون کشت سيستم در آميزموفقيت توليد براي مهم نکات از يکي

تکرار در دانشگاه علوم کشاورزي و منـابع         ۵ با تصادفي کامالً طرح پايه بر فاکتوريل صورت به آزمايشي زمينه، اين در. باشدکشت مي  بستر

سـه   ،)بهـاره + پاييزه   عدم کاربرد کود، پاييزه، بهاره و     (شيميايي   زمان کوددهي  چهار شامل آزمايش تيمارهاي. در آمد  جراا به طبيعي ساري 

 : کوکوپيـت  ٪۵۰ (شـاهد  بـستر  و) حجمي درصد ۴۰ و ۲۰ ،۱۰ (دامي کود ، سه سطح  ) درصد حجمي  ۴۰ و   ۲۰،  ۱۰(کمپوست  ورمي سطح

 با همراه دامي کود٪  ۱۰ حاوي کشت بسترهاي در ) گرم در بوته   ۲/۱۴۲(فرنگي   عملکرد توت  شتريننشان داد که بي     نتايج .بودند)  پرليت ۵۰٪

 بيـشترين  بهاره،+ پاييزه   کوددهي با همراه دامي کود٪  ۱۰ حاوي کشت بستر در اين، بر عالوه. آمد دستبه کوددهي بهاره + پاييزه   کوددهي

٪ کود دامي همراه    ۱۰بنابراين، بستر کشت حاوي     .  توليد شد  )بوته در هر  عدد ۱۸ (ميوه لک تعداد و )بوته هر در عدد ۱۰(ميوه طبيعي    تعداد

  .فرنگي فراهم نمودترين شرايط را براي کشت توتبهاره مناسب+ با کوددهي پاييزه 

  

  

  بستر کشت، کوکوپيت، پرليت :  كليدي هاي واژه
  

  
  

  مقدمه

ـ  )Duch. Fragaria × ananassa (فرنگيتوت ه تيـره   متعلـق ب

Rosaceae،   سرشـار از فيبـر،   هاي مناطق معتدله،   يکي از ريزميوه

افـزايش  ). ۲(باشـد  مـي  هـا اكـسيدان ، پتاسـيم و آنتـي   Cويتامين

 نـوين توليـد   هـاي تقاضاي بازار سبب شـده اسـت کـه سيـستم    

متـداول   هـاي سيـستم  بدون خاك، جاي كشت مانند فرنگي توت

 توجه به مشکالت کـشت  هاي اخير، بادر سال. بگيرند را خاکي

 زيـست،  محـيط  آلـودگي  شـوري و  نماتدها، خاکي مانند هجوم

 گرفته قرار توجه كشورمان مورد در کشت بدون خاک از استفاده

نيـازي بـه    سيستم کشت بدون خاک مزايايي مانند بي      ). ۱(است  

ضدعفوني کردن خاک با متيل برومايد، افزايش توليد نسبت بـه           

زي را هاي خـاک ها به بيمارير ميوهآلودگي کمت کشت خاکي و

تـوان از   چنين، در سيستم کشت بدون خاک، مـي        هم). ۱۴(دارد  

  .کمپوست و کود دامي نيز استفاده نمودکودهاي آلي مانند ورمي
  

  ، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي سارييگروه علوم باغبان. ۱

  ي ساريعي و منابع طبي طبرستان، دانشگاه علوم کشاورزيشاورز کيست فناوريک و زيگروه زراعت، پژوهشکده ژنت. ۲
 v.chalavi@sanru.ac.ir: مسئول مکاتبات، پست الکترونيکي: *
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۱۲۰  

شـود و   خاك مـي   كمپوست باعث متعادل ساختن مواد در     ورمي

 را در خـاك     ريزجانـداران هـاي   علت تشديد هوادهي، فعاليت    به

ثر ؤ محـصول مـ    خيـزي و افـزايش     دهد كه در حاصل   افزايش مي 

هاي مثبت کـاربرد کودهـاي آلـي در محـيط           اثر). ۹ (خواهد بود 

شماري مورد تأييد قـرار     هاي بي کشت گياهان به کمک پژوهش    

گزارش کردند  ) ۶(عنوان نمونه، آرانکون و همکاران       به. اندگرفته

 کودهـاي  بـه  كمپوست نـسبت  تن در هکتار ورمي۱۰که کاربرد   

طور قابل توجهي  فرنگي را بهد توت رشد و عملكر   غير ارگانيک، 

کمپوسـت  آنها بيان نمودند که گياهاني کـه ورمـي        . بهبود بخشيد 

کنند نسبت به آنهايي که کود غير ارگانيـک دريافـت           دريافت مي 

در . کنند، ممکن است از نظر تغذيه در حالـت تعـادل باشـند            مي

ــوت  ــر، تـ ــشي ديگـ ــاوي  پژوهـ ــستر حـ ــي در بـ ٪ ۲۵فرنگـ

تـوده و تعـداد رانـر و در         ترين ميزان زيست  کمپوست، بيش  ورمي

کمپوست، بيـشترين عملکـرد را داشـت        ٪ ورمي ۱۵بستر حاوي   

فرنگي در تحقيقي ديگر، بيشترين رشد گياه و عملکرد توت      ). ۴(

 ۴۰-۲۰هـاي   کمپوست به نـسبت   دست آمد که از ورمي    زماني به 

 عــامري و). ۵(درصــد حجمــي در بــستر کــشت اســتفاده شــد 

ــاران  ــوده )۵(همک ــيه نم ــد   توص ــه درص ــد ک ــاالي  ان ــاي ب ه

دليل شوري زياد نبايد اسـتفاده      کمپوست در بستر کشت به     ورمي

 ۱۰نيز مشاهده کردند که با افزودن       ) ۷(عطيه و همکاران    . شوند

ــا  ــت، وزن   درصــد ورمــي۲۰ت ــستر کــشت پي ــه ب کمپوســت ب

آنهــا اثــر مثبــت . فرنگــي افــزايش يافــتهــاي گوجــه گياهچــه

هـاي   روي رشد گياه ناشي از افزايش فعاليـت        کمپوست را  ورمي

ها در بستر کشت و توليـد مـواد         بيولوژيک توسط ميکروارگانيزم  

هاي رشد گياهي و هيوميک اسـيدها       کنندهمؤثر رشد شامل تنظيم   

) ۳(نتايج مشابهي در مطالعه سـماوات و همکـاران       . بيان نمودند 

د و وزن ميوه    فرنگي مبني بر بهبود قابل توجه تعدا      در گياه گوجه  

ــاربرد    ــر کـ ــوايي در اثـ ــدام هـ ــشه و انـ ــه و وزن ريـ در بوتـ

  .کمپوست گزارش شد ورمي

 كـشت  در ميـوه  توليـد  عالوه بر مـواد آلـي، بـراي افـزايش    

 بـسترهاي  در غـذايي  مـواد  كـافي  ذخيـره  بـه  خاك احتياج بدون

 نيتروژن يکـي . باشدمي گياه رشد از مرحله هر در مختلف كشت

 عناصـر  ساير از بيشتر که باشدمي گياه رد نيازعناصر غذايي مو از

که رشـد بهـاره    با توجه به اين. شودمي گياهي مصرف تغذيه در

فرنگي به ذخاير انباشته شده کربوهيدرات      در گياه چندساله توت   

و نيتروژن فصل رشد قبلي بستگي دارد، ذخيره نيتـروژن پـاييزه            

. عهـده دارد  آميـز ايـن گيـاه نقـش مهمـي بـر             در توليد موفقيت  

كوددهي با کود اوره سـبب افـزايش ذخـاير نيتـروژن در فـصل               

پاييز، افزايش رشـد رويـشي گياهـان و افـزايش عملكـرد ميـوه             

در آزمايش خـود بـه ايـن        ) ۱۲(ماينر و همکاران    ). ۱۱(شود   مي

توان عملکرد و بازارپـسندي را بـا کـاربرد          نتيجه رسيدند که مي   

آنها بـر ايـن بـاور بودنـد کـه           . دکود نيتروژن در پاييز افزايش دا     

کوددهي در پاييز ممکن است سبب تأخير در شروع خفتگـي و            

هـاي  انگيزي شود و در نتيجـه تـشکيل گـل         بلند شدن دوره گل   

از طرف ديگر، استريک و همکاران      . بيشتر، عملکرد افزايش يابد   

نــشان دادنــد کــه بــراي افــزايش عملکــرد و انــدازه ميــوه ) ۱۶(

لين برداشـت، کـوددهي در زمـان کاشـت، در           فرنگي در او   توت

چنين، آنها گزارش کردنـد کـه        هم. باشدفصل پاييز، ضروري مي   

کوددهي در بهار با کود نيتروژن سـبب افـزايش رشـد رويـشي              

فرنگي مانند افزايش تعداد برگ، اندازه برگ و سطح بـرگ           توت

بـه  . دهدخواهد شد؛ ولي تعداد طوقه و عملکرد را افزايش نمي         

انگيزي  آنها کوددهي در پاييز يکي از فاکتورهاي مهم در گل          نظر

  . و در نتيجه افزايش عملکرد است

كـاربرد  ) ۱۰(بـوم و همكـاران       چنين، در پژوهش کـرش     هم

طـور متوسـط    به(نيتروژن در اواخر فصل سبب افزايش عملكرد        

هـاي بازارپــسند زودرس و افـزايش غلظــت   ، توليـد ميــوه %)۲۲

آنهـا بيـان نمودنـد کـه        . ، طوقه و ريشه شـد     هانيتروژن در برگ  

کاربرد نيتروژن در اواخر فصل، تعـداد گـل در گيـاه را افـزايش           

ها ذخيـره شـده و      ها و طوقه  چنين، نيتروژن در ريشه    هم. دهدمي

در پـژوهش   . شـود براي توليد ميوه در فـصل بعـد اسـتفاده مـي           

ود کمپوسـت و کـ    حاضر، فرضيه ما اين بود که استفاده از ورمي        

توانـد شـرايط فيزيکـي و       دامي در بستر کشت بدون خـاک مـي        

چنـين، تغذيـه     شيميايي مناسبي براي رشد گياه فراهم کند و هـم         

  گياه در پاييز سبب ذخيره مواد غذايي و افزايش عملکرد خواهد           



   ...هاي مختلف کوددهي در کشت  کمپوست، کود دامي و زمان ثير ورميتأ

۱۲۱ 

  يشکمپوست، کود دامي، کوکوپيت و پرليت مورد استفاده در آزمابرخي خصوصيات شيميايي ورمي. ۱جدول 

 pH EC نوع ماده
)dS/m( 

  پتاسيم   فسفر   نيتروژن  مواد آلي   کربن آلي 

   )٪(  

  ۳۳۳/۰  ۴۴۹/۰  ۴۴/۱  ۷۴/۲۴  ۳۵/۱۴  ۷۰۲/۰  ۰۵/۷  کمپوستورمي

  ۳۷۲/۰  ۸۱۴/۰  ۳۴/۱  ۰۷/۲۳  ۳۸/۱۳  ۳۴/۲  ۵۰/۷  کود گاوي

  ۶۲۸/۰  ۰۵۴/۰  ۸۴/۳  ۲/۶۶  ۴۰/۳۸  ۱۷/۲  ۸۰/۵  کوکوپيت

  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰  ۱۴۱/۰  ۳۶/۷  پرليت

  

هاي متفـاوت کـود     بنابراين، با توجه به اين نکته، اثر نسبت       . دش

هـاي مختلـف کـوددهي بـا کـود      کمپوست و زماندامي و ورمي 

فرنگـي مـورد    شيميايي بر عملکرد و اجـزاي آن در گيـاه تـوت           

  .بررسي قرار گرفت

  

  ها روشمواد و 

 در  ۱۳۹۱ تـا نيمـه فـروردين        ۱۳۹۰از آبان    اين آزمايش گلداني  

و سپس در فضاي آزاد دانشگاه      ) پوشش پالستيکي (د  گلخانه سر 

صـورت فاکتوريـل در      علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري بـه       

.  تکــرار بــه اجــرا در آمــد۵قالــب طــرح کــامالً تــصادفي و در 

 ۴۰ و   ۲۰،  ۱۰[ نـوع بـستر كـشت        ۷تيمارهاي آزمايشي شـامل     

دامـي و بـستر      درصد كود    ۴۰ و   ۲۰،  ۱۰كمپوست،  درصد ورمي 

ــوددهي ۴ و ])پرليــت% ۵۰کوکوپيــت و % ۵۰(شــاهد  ــان ک  زم

دهـي پـاييزه، کـوددهي بهـاره و         ، كـود  )شـاهد (بدون كوددهي   (

، قبل از شروع آزمـايش    . بودند) دهي پاييزه كود+ دهي بهاره    كود

 و درصـد  گرديـد   برداري  نمونههاي کشت مورد استفاده     بستر از

 pHد آلـي،     و پتاسيم قابل جذب، کربن آلي و موا        نيتروژن، فسفر 

  .)۱جدول (  شدآنها تعيين) EC(و هدايت الکتريکي 

  فرنگــــي هــــاي تــــوتدر ايــــن پــــژوهش، از بوتــــه

)Fragaria × ananassa Duch (  رقم کاماروسا استفاده شد کـه

هـا در گلـدان،     قبل از کشت بوتـه    ). ۲(باشد  رقمي روزکوتاه مي  

براي کاهش سطح تبخيـر و تـنفس در هنگـام انتقـال و مراحـل            

داشـته شـدند و سـاير        هـاي انتهـايي نگـه     دي رشد، فقط برگ   بع

به منظور جلوگيري از    . ها توسط قيچي باغباني بريده شدند      برگ

کش بنوميل   ثانيه در قارچ   ۵مدت   ها به هاي قارچي، ريشه  بيماري

قطر با   هاييفرنگي در گلدان  هاي توت قرار گرفتند و سپس بوته    

شت بـدون خـاک مـورد       سيـستم کـ   . کاشته شدند متر   سانتی ۱۲

کـه محلـول غـذايي از زهکـش          طوري به. استفاده از نوع باز بود    

در خالل آزمايش، بسته به نوع تيمارهـا،        . شدها خارج مي  گلدان

 تا  ۲۵۰ به مقدار    ۸/۵ برابر   pHبا  ) NPK) ۲۰-۲۰-۲۰کود کامل   

پس . ليتر به روش دستي در اختيار گياهان قرار گرفت         ميلي ۳۰۰

 وزن ميوه، تعداد کـل     عملکرد ها، صفاتي همچون  از رسيدن ميوه  

ميوه در هر بوته، ميانگين وزن ميوه در هـر بوتـه، طـول و قطـر                 

ميوه و نسبت طول به قطر و تعـداد ميـوه طبيعـي در هـر بوتـه                  

ها با ترازوي رقـومي و طـول و قطـر           وزن ميوه . گيري شد اندازه

بـراي  چنـين،   هـم . گيـري شـد  ها با کـوليس رقـومي انـدازه      ميوه

هـا  هاي طبيعي از غيرطبيعي، از طرز تشکيل فندقه        تشخيص ميوه 

هاي آنها تشکيل شـده بـود       هايي که تمام فندقه   استفاده شد؛ ميوه  

در . طبيعي گزارش شد  هاي ديگر غير  عنوان ميوه طبيعي و ميوه     به

 SAS افزار از نرم   استفاده دست آمده با   هاي به  داده ،پايان آزمايش 

هـا نيـز بـا آزمـون         و تحليل و مقايسه ميانگين     هتجزي،  ۱/۹نسخه

LSD انجام گرفت% ۵ در سطح احتمال.  

  

  نتايج و بحث

نتايج اين تحقيق نشان داد که عملکرد ميوه تحت تأثير نوع بستر            

با توجه به نتايج حاصل از      . گيرد کشت و زمان کوددهي قرار مي     

بـر   اثر بستر کشت و زمان کـوددهي         )۲جدول  (تجزيه واريانس   

  .دار بـود  معنـي % ۱همه صفات مورد بررسي در سـطح احتمـال          



  ۱۳۹۲زمستان / شانزدهمشماره  / چهارمسال / اي  هاي گلخانه كشتعلوم و فنون  

۱۲۲  

  )رقم کاماروسا(ميانگين مربعات اثر بسترهاي کشت و کوددهي بر عملکرد و اجزاي عملکرد توت فرنگي . ۲جدول 

  منبع تغييرات
درجه 

  آزادي
  تعداد کل ميوه  عملکرد ميوه

ميانگين 

  وزن ميوه

تعداد ميوه 

  طبيعي
  قطر ميوه  طول ميوه

سبت طول ن

  به قطر ميوه

A(  ۶  ۶۷/۸۴۴(بستر کشت  ** ۱۲۴/۷۷ ** ۲۹/۵۴ ** ۵۸/۲۸ ** ۴۷/۱۲۶ ** ۶۹/۱۴۱ ** ۱۷/۰ ** 

B(  ۳  ۱۰/۱۱۵۲۵(کوددهي  ** ۷۱/۱۷۹ ** ۶۱/۱۶ ** ۱۰/۶۶ ** ۲۸/۳۲۷ ** ۵۴/۲۴۷ ** ۸۳/۱ ** 

B ×A ۱۸  ۰۱/۲۶۸۳ ** ۶۷/۱۷ ** ۶۸/۱۱ ** ۵۳/۹ ** ۸۶/۱۱۴ ** ۳۴/۸۷ ** ۲۷۹/۰ ** 

۸۳/۶۲  ۵۶  خطاي آزمايشي  ۱۵/۴  ۶۶/۲  ۷۱۵/۰  ۳۲/۳۰  ۱۱/۱۳  ۰۳۲/۰  

  ۲۲/۲۷  ۵۰/۱۴  ۰۳/۲۰  ۵۴/۲۴  ۵۶/۲۳  ۹۲/۲۷  ۵۰/۱۲    (%)ضريب تغييرات 

  %۵و % ۱ احتمال حوسط در دارمعنيترتيب  به:  *و **

  

  فرنگي ميوه توتعملکردمقايسه ميانگين اثر متقابل بسترهاي کشت و کوددهي بر . ۳جدول 

  )رم در هر بوتهگ( ميوه عملکرد  منابع تغيير

 بهاره+ پاييزه   پاييزه  بهاره  شاهد  کوددهي/بستر کاشت

P50:C50 ۰۰/۳ o ۳۶/۳۰ k-m ۲۱/۲۰ mn ۰۶/۲۳ l-n 

P45:C45:VC10 ۲۰/۳ o ۲۱/۶۳ e-g ۷۱/۴۳ ij ۲۳/۷۴ de 

P40:C40:VC20  ۵۴/۱۲ no ۲۱/۲۳ l-n ۲۱/۵۸ f-h ۰/۱۱۱ bc 

P30:C30:VC40  ۵۹/۳۶ jk ۸۴/۸۰ d ۹/۱۱۷ b ۲۵/۷۴ de 

P45:C45: CO10  ۹۲/۴۲ i-k ۱۴/۶۹ d-f ۹۰/۳۸ jk ۲/۱۴۲ a 

P40:C40: CO20  ۵/۶۴  d-f ۴۳/۷۶ d ۶۱/۴۵ h-j ۰/۱۱۰ bc 

P30:C30: CO40  ۷/۱۳۹ a ۰/۱۰۳ c ۱۳/۳۵ j-l ۰/۱۳۴ a 

C : ،کوکوپيتP :،پرليتCO  : ،کود داميVC :باشد مي% ۵دار در سطح احتمال  حروف متفاوت به معناي وجود تفاوت معني. کمپوستورمي.  

  

)  گـرم در بوتـه     ۲/۱۴۲(وجه به نتايج، بيشترين عملکرد ميوه       با ت 

+ همـراه بـا کـوددهي پـاييزه         % ۱۰در بستر کـشت کـود دامـي         

، ۱با توجـه بـه جـدول        . )۳جدول  (دست آمد   کوددهي بهاره به  

باشـد  کمپوست بيشتر مي  مقدار پتاسيم کود دامي نسبت به ورمي      

هاي گيـاهي،  و توسعه سلول رشد و از آنجايي که اين عنصر در

ها و در نتيجه حفظ آب در گيـاه و سـنتز         باز و بسته شدن روزنه    

انواع کربوهيدرات نقش دارد، لذا تأثير زيادي بر رشـد و نمـو و             

 از يکــي فــسفر چنــين، هــم ).۱۷(گــذارد عملکــرد گياهــان مــي

هـا  و ميوه بـستن گـل      دهي گل تحريک در که باشدمي عناصري

 کـود  حـاوي  کـشت  بـستر  فسفر که آنجايي از). ۱۵ (دارد نقش

بـود   بيـشتر  کمپوسـت ورمـي  حاوي کشت بستر به نسبت دامي

 افزايش تشکيل بهتر ميوه و    سبب عنصر اين احتماالً ،)۱جدول  (

 در پژوهش نواز و همکـارن       .است شده فرنگيدر توت  عملکرد

فرنگـي و در  نيز عنصر فسفر سبب تشکيل بهتر ميوه گوجه   ) ۱۳(

 گـزارش   چنـين،  هـم  .ميوه در هر بوته شـد     نهايت افزايش تعداد    

فرنگـي در    براي افزايش عملکـرد و انـدازه ميـوه تـوت           شده که 

ضـروري  ) فصل پاييز (اولين برداشت، کوددهي در زمان کاشت       

  .دارد مطابقت اين پژوهش نتايج که با) ۱۶(باشد مي

هاي پژوهش حاضـر، بـستر کـشت حـاوي          با توجه به يافته   

کـوددهي بهـاره   + کـود دامـي همـراه بـا کـوددهي پـاييزه       % ۱۰

ميوه طبيعي در بوته را داشـت       )  عدد در بوته   ۱۰(بيشترين تعداد   

  + هرچه مقدار کود دامي در زمـان کـوددهي پـاييزه            . )۴جدول  (



   ...هاي مختلف کوددهي در کشت  کمپوست، کود دامي و زمان ثير ورميتأ

۱۲۳ 

  فرنگيت و کوددهي بر تعداد ميوه طبيعي توتمقايسه ميانگين اثر متقابل بسترهاي کش. ۴جدول 

  .دباش مي% ۵دار در سطح  حروف متفاوت به معناي وجود تفاوت معني

  

  يفرنگ مقايسه ميانگين اثر متقابل بسترهاي کشت و کوددهي بر ميانگين وزن ميوه توت.۵جدول 

  .باشد مي% ۵دار در سطح  حروف متفاوت به معناي وجود تفاوت معني

  

. يابـد شود، تعداد ميوه طبيعي کاهش مي     کوددهي بهاره بيشتر مي   

کمپوست در بستر کشت، تعداد     گزارش شده که با افزايش ورمي     

دليل شـوري زيـاد    ميوه ابتدا افزايش و سپس کاهش يافت، که به 

احتماالً درصـدهاي بـاالي   ). ۵(اشد بکمپوست ميناشي از ورمي  

کود دامي نيز در اين پژوهش سبب شـوري زيـاد بـستر کـشت               

در پـژوهش   . شده و تعـداد ميـوه طبيعـي را کـاهش داده اسـت             

نيز گزارش شده که بيـشترين عملکـرد        ) ۶(آرانکون و همکاران    

ــوه ــسند  مي ــاي بازارپ ــاه  ۳۱۵(ه ــر گي ــرم در ه ــار )  گ در تيم

در مطالعـه انجـام     . دست آمد کتار به  تن در ه   ۱۰کمپوست   ورمي

 ۲نيز بستر حاوي مخلـوط      ) ۸(شده توسط کانتليف و همکاران      

هـاي طبيعـي     قسمت پرليت بر تعداد ميوه     ۱+ قسمت کوکوپيت   

داري داشته، که بـا نتـايج ايـن پـژوهش           فرنگي اثر معني  در توت 

  .همخواني دارد) ۴جدول (

 کـشت حـاوي   در بستر)  گرم۳۵/۱۱(بيشترين وزن هر ميوه  

دست کوددهي بهاره به  + ٪ کود دامي همراه با کوددهي پاييزه        ۲۰

فرنگــي، در پژوهــشي ديگــر در مــورد تــوت. )۵جــدول (آمــد 

 تـن در هکتـار      ۱۰با کاربرد   )  گرم ۲/۱۴(بيشترين وزن هر ميوه     

  فرنگـي نيـز    در گيـاه گوجـه    ). ۶(دسـت آمـد     کمپوست به ورمي

  )عدد در هر بوته(تعداد ميوه طبيعي   منابع تغيير

 بهاره+ پاييزه   پاييزه  بهاره  شاهد  کوددهي/بستر کاشت
P50:C50 ۴۴/۰  I ۰/۰  I ۳۳/۰  I ۶۶/۰  hi 

P45:C45:VC10 ۵۳/۰  I ۰۰/۳ ef  ef ۳۳/۲ ۳۳/۵  cd 

P40:C40:VC20  ۱۳/۳  ef ۳۳/۳  ef ۳۳/۵  cd ۶۶/۵  c 

P30:C30:VC40  ۰۰/۳  ef ۰۰/۳  ef ۳۳/۴  c-e ۳۳/۴  c-e 

P45:C45: CO10  ۳۳/۱  g-I ۰۰/۲  f-h ۰۰/۴  de ۰۰/۱۰  a 

P40:C40: CO20  ۰۰/۴  de ۰۰/۳  ef ۳۳/۴  c-e ۰۰/۸  b 

P30:C30: CO40  ۳۳/۵  cd ۳۳/۴  c-e ۰/۰  I ۰۰/۸  b 

  )گرم در هر بوته(ميانگين وزن ميوه   منابع تغيير

 بهاره+ پاييزه   پاييزه  بهاره  شاهد  کوددهي/بستر کاشت

P50:C50 ۴۴۵/۰  k ۸۶/۴ g-I ۹۳/۵ e-h ۳۸/۲ i-k 

P45:C45:VC10 ۶۰/۱  jk ۰۱/۹  a-d ۲۹/۵  f-h ۱۸/۷ b-g 

P40:C40:VC20  ۲۸/۳ h-j ۲۸/۳  h-j ۷۲/۷ b-f ۳۸/۶ d-g 

P30:C30:VC40  ۴۱/۶  d-g ۹۵/۸ a-d ۷۵/۹ ab ۸۲/۸  a-d 

P45:C45: CO10  ۱۷/۹ a-c ۶۸/۷ b-f ۳۴/۹ a-c ۸۷/۶ c-g 

P40:C40: CO20  ۲۲/۹  a-c ۱۳/۸ b-e ۵۴/۷ b-f ۳۵/۱۱  a 

P30:C30: CO40  ۹۰/۸  a-d ۵۹/۹  ab ۰۸/۶ e-g ۳۹/۸  b-e 



  ۱۳۹۲زمستان / شانزدهمشماره  / چهارمسال / اي  هاي گلخانه كشتعلوم و فنون  

۱۲۴  

  فرنگيبل بسترهاي کشت و کوددهي بر تعداد ميوه توتمقايسه ميانگين اثر متقا. ۶جدول 

  تعداد ميوه در هر بوته  منابع تغيير

 بهاره+ پاييزه   پاييزه  بهاره  شاهد  کوددهي/بستر کاشت

P50:C50 ۰۰/۱ k ۳۳/۲ i-k ۳۳/۲ i-k ۳۳/۲ i-k 

P45:C45:VC10 ۴۰/۱ jk ۶۶/۴ g-l ۳۳/۶ e-h ۰۰/۱۲ b 

P40:C40:VC20  ۳۳/۴ g-l ۳۳/۵ e-i ۰۰/۱۰ b-d ۰۰/۱۳ b 

P30:C30:VC40  ۰۰/۷ d-h ۶۶/۷ c-g ۳۳/۸ c-f ۰۰/۱۲ b 

P45:C45: CO10  ۰۰/۴ h-j ۳۳/۸ c-e ۶۶/۵ e-i ۰۰/۱۸ a 

P40:C40: CO20  ۶۶/۶ c-h ۶۶/۸ c-e ۶۶/۶ c-h ۰۰/۱۰ b-d 

P30:C30: CO40  ۶۶/۱۰ bc ۰۰/۸ cf ۰۰/۵ f-i ۳۳/۱۲ b 

  .باشد مي% ۵دار در سطح  حروف متفاوت به معناي وجود تفاوت معني

  

  فرنگيمقايسه ميانگين اثر متقابل بسترهاي کشت و کوددهي بر طول ميوه توت. ۷ جدول

  .باشد مي% ۵دار در سطح  به معناي وجود تفاوت معنيحروف متفاوت 

  

کمپوسـت وزن ميـوه در بوتـه را         گزارش شده که کاربرد ورمـي     

ولي در پژوهش حاضر، بيشترين وزن ميـوه در         ). ۳(افزايش داد   

احتماالً ايـن اخـتالف     . بستر کشت حاوي کود دامي حاصل شد      

ذايي دليـل وجـود غلظـت عناصـر غـ         دست آمده، بـه   در نتايج به  

هـاي  متفاوت در نوع کودهـاي آلـي اسـتفاده شـده در پـژوهش             

  .باشدگوناگون مي

% ۱۰در بستر کـشت حـاوي       )  عدد ۱۸(بيشترين تعداد ميوه    

دست آمـد  کوددهي بهاره به + کود دامي همراه با کوددهي پاييزه       

، مقدار فسفر بـستر کـود دامـي         ۱با توجه به جدول     . )۶جدول  (

تر بوده و احتماالً اين عنصر سـبب        کمپوست بيش نسبت به ورمي  

گـزارش  . انگيزي و تشکيل بهتر ميوه در اين بستر شده است         گل

فرنگـي و   شده که عنصر فـسفر سـبب تـشکيل ميـوه در گوجـه             

دسـت  که با نتايج به) ۱۳(شود افزايش تعداد ميوه در هر گياه مي 

  .آمده در اين پژوهش مطابقت دارد

% ۱۰در بـستر حـاوي    ) رمتـ  ميلـي  ۵/۳۳(بيشترين طول ميوه    

در بـسترهاي   . دسـت آمـد   کمپوست و کوددهي بهـاره بـه      ورمي

٪ همراه با کـوددهي پـاييزه       ۱۰حاوي کود دامي نيز بستر حاوي       

  . )۷جـدول   (را داشـت    ) متـر  ميلـي  ۲۴/۳۳(بيشترين طول ميـوه     

  )مترميلي(طول ميوه   منابع تغيير

 بهاره+ پاييزه   پاييزه  بهاره  شاهد  کوددهي/بستر کاشت

P50:C50 ۹۸/۷  d ۹۹/۳۱  ab ۱۴/۲۵ a-c ۵۰/۱۹  c 

P45:C45:VC10 ۷۵/۶  d a ۵۱/۳۳ ۱۸/۲۹  ab ۱۰/۳۲ ab 

P40:C40:VC20  ۹۵/۲۶  a-c ۶۴/۲۹  ab ۵۰/۳۰  ab ۶۰/۲۹  ab 

P30:C30:VC40  ۷۳/۲۳  bc ۴۷/۳۳   a ۸۴/۳۱  ab ۴۲/۲۹  ab 

P45:C45: CO10  ۱۰/۳۱  ab ۱۴/۲۸  a-c ۵۷/۳۰  ab ۲۴/۳۳  a 

P40:C40: CO20  ۵۷/۲۶  a-c ۵۵/۳۱  ab ۶۸/۲۳ bc ۱۲/۳۱  ab 

P30:C30: CO40  ۳۵/۳۱  ab ۸۷/۳۱  ab ۶۱/۲۸  ab ۸۰/۲۸  ab 



   ...هاي مختلف کوددهي در کشت  کمپوست، کود دامي و زمان ثير ورميتأ

۱۲۵ 

  فرنگيمقايسه ميانگين اثر متقابل بسترهاي کشت و کوددهي بر قطر ميوه توت. ۸جدول 

  .باشد مي% ۵دار در سطح  حروف متفاوت به معناي وجود تفاوت معني

  

  فرنگيمقايسه ميانگين اثر متقابل بسترهاي کشت و کوددهي بر نسبت طول به قطر ميوه توت. ۹جدول 

  .باشد مي% ۵دار در سطح  ت به معناي وجود تفاوت معنيحروف متفاو

  

فرنگـي رقـم    ، بيشترين طول ميوه توت    )۵(عامري و همکاران    

ــارک  ــانتي۴۷/۴(م ــر س ــاوي  ) مت ــشت ح ــستر ک % ۵را در ب

کمپوست هماننـد   وجود ورمي . کمپوست مشاهده کردند   ورمي

ــوادهي، کمپوســت ســبب ــشديد ه ــزايش  ت ــتاف ــاي فعالي ه

ولـي  ). ۹(شـود    بستر کشت مـي    خيزي حاصل ريزجانداران و 

کمپوست سبب شوري بستر کشت شـده       استفاده زياد از ورمي   

در پـژوهش حاضـر هـم       ). ۵(دهـد   و طول ميوه را کاهش مي     

کمپوسـت سـبب افـزايش      افزايش سطح کـود دامـي و ورمـي        

بسترهاي کشت گرديد و ممکن است همين امر        ) EC(شوري  

  .ها شده باشدسبب کاهش طول ميوه

٪ کـود دامـي و بـدون        ۱۰قطر ميوه در بستر کـشت حـاوي         

بود و کمتـرين قطـر      ) متر ميلي ۱۳/۳۲(کوددهي، بيشترين مقدار    

کمپوسـت و  ٪ ورمـي  ۱۰در بستر شـاهد و      ) متر ميلي ۷۲/۵(ميوه  

  .)۸جدول (بدون کوددهي مشاهده گرديد 

در بستر حـاوي    ) ۵۰/۱(بيشترين نسبت طول به قطر ميوه       

- کوددهي بهاره بـه   + راه با کوددهي پاييزه     ٪ کود دامي هم   ۱۰

-  اين نسبت با ساير بسترهاي کشت اختالف معني        .دست آمد 

بـراي افـزايش عملکـرد و تناسـب         . )۹جـدول   (داري داشت   

  )مترميلي(قطر ميوه   منابع تغيير

 بهاره+ پاييزه   پاييزه  بهاره  شاهد  کوددهي/بستر کاشت

P50:C50 ۷۲/۵ h a-f۱۶/۲۶  ۸۴/۲۳ c-g ۹۴/۱۷  g 

P45:C45:VC10 ۶۷/۵  h ۳۰/۲۸  a-d ۸۴/۲۶ a-e ۴۱/۲۸  a-d 

P40:C40:VC20  ۳۱/۲۱ e-g ۸۷/۲۲ d-g ۴۸/۲۹  a-c ۴۹/۲۶ a-f 

P30:C30:VC40  ۹۶/۲۴ c-f ۸۸/۲۵  b-f ۳۳/۲۹ a-c ۰۸/۲۹ a-d 

P45:C45: CO10  ۱۳/۳۲ a ۷۱/۲۶ a-e ۹۲/۳۱  ab ۲۹/۲۰ f-g 

P40:C40: CO20  ۴۶/۲۳  c-g ۴۵/۲۹  a-c ۵۴/۲۸  a-d ۴۲/۲۶  a-f 

P30:C30: CO40  ۲۵/۲۶ a-f a-d۲۰/۲۸ ۴۰/۲۷ a-e ۵۰/۲۷ a-e 

  ل به قطر ميوهنسبت طو  منابع تغيير

 بهاره+ پاييزه   پاييزه  بهاره  شاهد  کوددهي/بستر کاشت

P50:C50 ۱/۰ j ۳۳۸/۰ i ۰۴۲/۱ b-d ۰۳۵/۱ b-d 

P45:C45:VC10 ۳۹۶/۰  I ۵۳۳/۰  f-I ۵۲۴/۰  g-I ۱۴۲/۱ b 

P40:C40:VC20  ۴۰۶/۰  I ۴۳۲/۰  I g-I ۴۷۰/۰ ۸۶۵/۰  b-e 

P30:C30:VC40  ۳۱۰/۰  I hi۴۶۵/۰  ۴۲۶/۰  I ۷۵۲/۰  d-g 

P45:C45: CO10  ۴۴۰/۰  hi ۴۷۵/۰  g-I ۵۲۱/۰  g-I ۵۰۰/۱  a 

P40:C40: CO20  ۸۴۳/۰  c-e ۵۱۵/۰  g-I ۷۲۶/۰  e-h ۹۲۳/۰  b-e 

P30:C30: CO40  ۸۲۳/۰  c-f ۹۱۳/۰  b-e ۴۰۷/۰   bc ۵۰۰/۰  bc 



  ۱۳۹۲زمستان / شانزدهمشماره  / چهارمسال / اي  هاي گلخانه كشتعلوم و فنون  

۱۲۶  

فرنگي، کوددهي در زمان کاشت يا در فـصل         اندازه ميوه توت  

در آزمـايش حاضـر نيـز کـوددهي         ). ۱۳(پاييز ضروري است    

ره سبب تناسـب طـول بـه قطـر ميـوه و             کوددهي بها + پاييزه  

  .هايي با شکل مناسب گرديدتشکيل ميوه

  

  گيرينتيجه

 کشت بستر پژوهش، اين در شده مطالعه کشت بسترهاي بين از

 کوددهي بهـاره  + پاييزه   کوددهي با همراه دامي کود% ۱۰حاوي  

ــشترين ــأثير بي ــر را ت ــوه عملکــرد ب هــاي طبيعــي و تــشکيل مي

 توجـه بـه مطالـب گفتـه شـده، احتمـاالً             بـا . داشت فرنگي توت

دليل تعادل مـواد غـذايي ايجـاد        عملکرد زياد براي تيمار فوق به     

شده توسط کود دامي و شيميايي و بهبود شرايط بـستر کاشـت،             

عـالوه بـر ايـن،      . مانند تخلخل و هوادهي مناسب، بـوده اسـت        

تواند نقش مـؤثري در افـزايش       فرنگي مي تغذيه پاييزه گياه توت   

  .انگيزي و عملکرد ايفا کندگل
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Abstract 
One of the important points for successful production in soilless culture system is the right fertilization timing during 
plant growing period for each substrate. In this respect, a factorial experiment based on completely randomized design 
with five replications was conducted at Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources. Treatments 
were four chemical fertilization timings (no fertilizer, fall, spring and fall + spring), three levels of vermicompost (10, 
20 and 40% v/v), three levels of cattle manure (10, 20 and 40% v/v) and control medium (50% cocopeat: 50% perlite). 
The results showed that the highest strawberry yield (142.2 g per plant) was obtained in growth medium containing 
10% cattle manure with fall + spring fertilization. Moreover, the growth medium supplemented with 10% cattle manure 
and fall + spring fertilization produced the highest marketable fruits (10 fruits per plant) and the highest total number of 
fruits (18 fruits per plant). Therefore, the growth medium containing 10% cattle manure along with fall + spring 
fertilization provided the most suitable conditions for strawberry cultivation. 
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