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چکیده
به منظور بررسییی تاریر پیوند و ورمیکمپوسییت بر رشیید ،عملکرد و خصییوایییاف کیوی گو هفرنگی آزمایشییی به
اییورف فاکروریل در لا ط حرك کام ت تصییادفی در  4تکرار در سییال  6352در گلخانه دانشییگاه محقق اردبیلی ا را شیید
فاکرورهای مورد بررسیی در ای آزمای

شیامل پایههای مخرلف (رلم سییندا پیوند شده روی پایههای یدی ،کینگکنگ و

بدون پیوند(شییاهدو و دراییدهای مخرلف ورمیکمپوسییت (اییور 49 ،33 ،69 ،و  13دراییدو بود پارامررهای اندازهگیری
شیده شیامل سیبر برش ،شیاخز سیب،ینگی ،هدایت روزنه ای ،تعداد خوشه و گل ،دوره رشد میوه ،تعداد میوه ،میانگی
وزن میوه ،عملکرد ،کل مواد امد محلول ،اسیییدیره لابل تیرراسیییون و می،ان فسییور و پراسیییم در بخ

هوایی گیاه بود

نرایج نشییان داد که انجام پیوند ،تعداد روز تا گلدهی در گیاهان پیوند شییده را در مقایسییه با گیاهان شییاهد اف،ای

داد با

اف،ودن ورمیکمپوسیت به بسررها تعداد خوشه ،گل و میوه گیاهان ،اسید لابل تیرراسیون و کل مواد امد محلول اف،ای
لیابیل تو ی نشیییان داد ،امیا مییانگی وزن و اندازه میوهها با کاربرد ای کود کاه
بسییررهای کشییت ،می،ان فسییور و پراسیییم بخ

یافت اف،ودن ورمیکمپوسیییت به

هوایی گیاهان را نی ،ب بود بخشییید برهمکن

پایه پیوندی و کاربرد

ورمیکمپوسییت نی ،بر عملکرد گیاهان و دوره رشیید میوهها مورر والع شیید در مجموع کاربرد ورمیکمپوسییت همراه با
پیوند روی پایههای ’یدی‘ و ’کینگکنگ‘ میتواند منجر به ب بود رشد رویشی و عملکرد در گیاهان گو هفرنگی گردد
واژههای کلیدی :پراسیم ،شاخز کیوی میوه ،عملکرد ،فسور ،مواد امد محلول
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Abstract
The effects of grafting and vermicompost on yield and quality of tomato were studied by a factorial
experiment based on completely randomized design with 4 replication in research greenhouse of Mohaghegh
Ardabili University at 2013. Rootstocks (none-grafting, grafting on ‘Yedi’ and ‘KingKong’) and five volume
of vermicompost (0, 15, 30, 45 and 60%) in substrate were considered as experimental factors. For this
purpose, traits such as number of flower and truss, growth duration of fruits, number of fruits, fruits mean
weight, fruit yield, TSS and TA of fruits, phosphorous and potassium content of aerial parts of plants were
measured. Results showed that flowering in grafted plants significantly retarded in comparison to non-grafted
plants. Addition of vermicompost into substrate significantly increased number of flowers, panicles and fruits
per each plant, TSS and TA but mean weight and size of fruits was decreased. Application of vermicompost
improved phosphorous and potassium content in aerial parts of plants. Interaction between grafting and
vermicompost was significant on yield and growth duration of plants. In general, we can say that grafting on
‘KingKong’ and ‘Yedi’ rootstocks and application of vermicompost can improve yield and quality of tomato
plants.
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،تو ید

ای،اسیییرواده از گیاهان پیوندی به منظور اف

مقدمه

 در دهه اخیر در سیییراسیییر،یها،کیویت و عملکرد سیییب

و گیاهیLycopersicon esculentum Mill.( گو هفرنگی

ان لابل تو ی رواج یافرهاسییت (گیبلوگو و،ان به می

علوی و چنیدسیییا یه از تیره بادنجانیان اسیییت که اغلط

ای، ای اف،و2366  و رافایل و همکاران2363 همکیاران

 گو هفرنگی گیاهی،بصییورف یکسییا ه کشییت میگردد

،بیه ویهه در مورد گییاهیان پیوندی خانواده بادمجانیان

 و ی بصیورف گسییررده در،گرمسییری به شیمارمیرود

؛2366  کاپا و همکاران-بسیییار دیده میشییود ( اسییروز

ان مورد کشت لرار میگیرد (ب نامیان و

 و2333  و ی و اودا2334 فرناندز گارسییییا و همکاران

اغلط نواحی
و2332 مسیحا

تأثیر پایه پیوندی و مقادیر مختلف ورمی کمپوست بستر بر رشد ،عملکرد و کیفیت میوه گوجهفرنگی
برهمکن

بییاع ی

بی پییایییه و پیونیید

سیییسییرم ریشییه میشییود که اف،ای

اف،ای

لییدرف

ذآ آآ و مواد
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پایه های ماکسییوورف ،1آرنو د 7و آرمسیرردنگ 8در یک
آزمای

دو سییا ه نشییان داد که در شییرایی بدون تن

غذایی را در پی خواهد داشییت ،در نریجه سییبط اف،ای

پایه های ماکسییوورف و آرمسرردنگ و در شرایی تن

فروسییینر ،گیاه و در ن ایت ب بود عملکرد میوه میگردد

شییوری پایه آرنو د دارای بیشییرری عملکرد بودند (دی

(ایییا حی محمیدی و همکیاران 2335و محققان گ،ارش
کردنید کیه بیا پیونید گو یهفرنگی یمیان  6روی پیایه

یویا و همکاران 2363و
تو ید ورمی کمپوسییت یک روش نوید بخ

برای

بیوفورف 2رشید و عملکرد گیاهان پیوند شده در مقایسه

تبدیل ضیایعاف آ ی به مواد لابل اسیرواده می باشد(آتیه

با گیاهان پیوند نشییده ب بود یافت (دی یویا و همکاران

و همکییاران 2332و کییاربرد ااییی حگرهییای آ ی نظیر

 2363و وینکویچ و همکیاران 2366و ویهگیهای کیوی

کمپوسییتهای مرداول ترموفیلیک به عنوان اب،ار مورری

میوه گو هفرنگی شییامل کل مواد امد محلول ،اسیییدیره
لیابیل تیرراسییییون ،pH ،لنید میوه بوسییییله برهمکن

برای ب بود سیاخرار خا  ،اف،ای

حاالخی،ی ،اف،ای

معییت میکروارگیانیسیییمهیا و تنوع آن ،ب بود ررفیت

فیاکرورهیایی م یل پیونید و تغیذیه گیاه تحت تثریر لرار

نگ یداری رحوبیت خا و اف،ای

مییگییرنیید (فلورس و همکییاران  2363و یوگرانیید و

میشیییود(باچم و مر،گر 2337و ورمیکمپوسیییتها از

همکیاران 2362و پیونید گو یهفرنگی بر روی بیادنجییان

نظر تنوع معیت میکروبی مخصییواییا لارا ،باکرری و

کلروفییل برش ،مواد یامد محلول و لند

اکرینومیسیییتهیا غنی هسیییرنید(آتیه و همکاران 2336و

میوه گردید و می،ان اسییییدیره میوه گیاهان پیوندی نی،

تحقیقییاف نشییییان داده اسییییت کییه مقییدار مواد غییذایی

پیییدا کرد (تورهییان و

ورمیکمپوسییت بسییره به مواد خام آن بسیییار مرواوف

بیاعی اف،ای

تحییت شیییرایی شیییوری اف،ای
همکاران 2366و

عملکرد در نظر گرفره

بوده و معموالت مقادیر نیرروژن ،فسور ،پراسیم و عناار

محسینیان سی سخت و همکاران( 2364و با بررسی

ری،مغذی در ورمیکمپوست در مقایسه با خا

معمو ی

تییاریر پیونیید گو ییهفرنگی گلخییانییهای روی پییایییههییای

بیشییرر اسییت (سییینگ و همکاران 2363و پهوهشییگران

بیادنجیان ،گو یهفرنگی م،رعهای ،رلم کل ی 3ان  3و

مخرلف با بررسیی تاریر ورمیکمپوست اف،ای

وزن تر

گو ییه فرنگی گلخییانییهای رلم رد اسیییرون4 ،تییاتوره،

و خشیک اندام های هوایی و سبر برش در گو هفرنگی

تیا ری،ی لرم ،و تنبیاکوی درییافرنید کیه گو ییهفرنگی

( آذرمی و همکییاران 2338و ،فلوییل (آرانکون و همکییاران

پیوند شییده روی پایه تاتوره دارای شییاخز سییب،ینگی

2331و ذآ عنصییر روی در سییب،یها (آدریانا و کمار

ی(2362و بییا

وانهزنی بذور ،رشد دان الها و گلدهی

( Spadو بیشیییرری بودنیید

عوری و

2331و ،اف،ای

بررسیییی تیاریر پیونید ارلام گو ه فرنگی حمرا و کوی

گیاهان زینری (باچم و مر،گر 2337و و رشیید و عملکرد

روی پایه مقاوم به شوری  AR9704در شرایی شوری

سیییبی،یهییا( آرانیکون و همکییاران 2331و و تغییراف

بر مرر نریجه گرفرند که

مرابو یکی و فعا یتهای آنریاکسییییدانی در کلمچینی را

 9/3 ،2/3و  8/3دسیییی زیمن

عملکرد میوه گییاهیان پیوندی در شیییوری های مخرلف
بیشییرر از گیاهان غیر پیوندی بود بررسییی تاریر پیوند
گو ه فرنگی رلم حسیاس به شوری کیوردی بو 9روی
)1. Lemance (F1
2 . Beaufort
3 . Col j-N3
4 - Red stone

مشاهده کردند (وانگ و همکاران 2363و
با تو ه به اسیرواده بیرویه از کودهای شیمیایی در
سیالهای اخیر ،مشک ف زیست محیبی در حال اف،ای
5- Cuore di Bue
)6- Maxifort (F1
)7- Arnold (F1
8- Amesterdong
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میباشید به نظر میرسید اسرواده از تکنیک پیوند همراه

 3برگی رسیییدند ،بی برشهای پهای و او ی برش کامل

با کاربرد کودهایی مانند ورمیکمپوسیییت که مشیییک ف

سییاله گیاهان پایه و پیوند با زاویه  33در ه برشییی

کودهای شیییمیایی را نداشییره و بسییرر مناسییبی برای

ایجاد شید پیوند به روش نیمانیم اورف گرفت و سعی

گیاهان مخرلف به و ود میآورند ،راهکار مناسبی برای

شید که لبر پایه و پیوند در محل پیوند یکسییان باشیید

ارراف تن های

(سییانرکروز و همکاران 2332و برای به حدالل رسییاندن

محیبی در گو یهفرنگی بیه عنوان یکی از سیییب،یهییای

تبخیر نشیییاها ،فقی دو برش انر ایی پیوند حوظ شییید

عملکرد و کیوییت میوه و کیاه

اف،ای

پرمصییرد در سییبد غذایی انسییانها می باشیید بر ای
اسییاس ،هدد از انجام پهوه

برای رابت نگ داشیر پیوند

و اتصال مناسط و سریع

حاضییر ،بررسییی تاریر

محل پیوند ،از گیرههای و های اسیییرواده گردید بعد از

ورمیکمپوسییت و اسییرواده از پایههای مخرلف در پیوند

ت ترمیم به اتالکی با رحوبت

گو یهفرنگی

ت دسیییریابی به عملکرد و کیویت باالی

میوه بود

 53-59دراید و دمای  24-21در ه سیلیسیوس منرقل
شیییدند که

ت کنررل شیییدف نور با دو الیه پ سیییریک

شواد و تیره پوشانده شده بود ،و  63روز بعد از پیوند

مواد و روش ها
به منظور بررسیییی تاریر پیوند و ورمیکمپوسیییت
حاایییل از کود گاوی بر رشییید و عملکرد گو هفرنگی
آزمیایشیییی بیه ایییورف فاکروریل در لا ط حرك کام ت
تصیییادفی با دو فاکرور پیوند و ورمیکمپوسیییت در 4
تکرار در سال  6352در گلخانه پهوهشی دانشگاه محقق
اردبیلی ا را شییید فیاکرورهیای مورد بررسیییی در ای
آزمیای

انجیام پیونید ،گییاهیان

شیییامیل پیونید گو یه فرنگی گلخیانهای رلم

’سییییندا‘روی پایههای یدی 6و کینگکنگ 2و بدون پیوند
(شیاهدو بود که در بسیررهای حاوی درادهای مخرلف
(ایور 49 ،33 ،69 ،و  13دراد حجمیو ورمیکمپوست
کشیت شیده بودند بسیرر کشیت پایه شیامل دو لسییمت
خا م،رعه و یک لسمت ماسه (نسبت حجمی 6:2و بود
ویهگیهای بسییررهای کشییت در دول  6آورده شییده
است
نشیا ،،گو هفرنگی گلخانهای رلم ’سیندا‘ به عنوان
پیونید و ارلیام ’ییدی‘ و ’کینیگکنگ‘در ررود حاوی
مخلوط سه لسمت کوکوپیت و یگ لسمت پرالیت (نسبت
 3:6حجمیو تو یید و بیا محلول غیذایی تغیذییه شیییدند
همچنی برای انجام پیوند زمانی که گیاهان به مرحله -4

1. Yedi
2. kingkong

پوش ی

پ سییریکی ببور کامل حذد و گیاهان به محیی

گلخانه انرقال یافرند سییپ

نشییاها به گلدانهای ااییلی

منرقل شدند
در ای آزمای

شییاخز سییب،ینگی در حی دورهی

رشید با اسیرواده از کلروفیلمرر (مدل  CCM200سیاخت
کشییور آمریکاو ،سییبر برش گیاهان بوسیییله دسییرگاه
سییبرسیینج (مدل ADC Bio scientific Ltdو اندازهگیری
شییید می،ان هیدایت روزنهای برش گیاهان گو هفرنگی
توسیی دسرگاه پرومرر(3مدل SC1ساخت کشور آمریکا
واندازهگیری شید عملکرد میوههای برداشیت شده از هر
بوته حی یک دوره دو ماهه از اواخر م ر ماه و تا اواخر
آذر ماه با شمارش و توزی بهوسیله ترازو محاسبه شد
و در پییایییان آزمییای

مجموع وزن میوههییا بییه عنوان

عملکرد کل بوته در نظر گرفره شد می،ان کل مواد امد
میحیلیول بوسییییلییه رفرکرومرر دیجیرییال (DR201-95و
اندازهگیری و برحسط در ه بریک  4بیان گردید
برای اندازهگیری می،ان اسییدیره لابل تیرراسیون
مقدار  63گرم از عصیییاره میوه در یک اسیییروانه مدرج
ریخره و سپ

به حجم  633میلی یرر رسانده شد 3-4

لبره از معرد فنل فرا ئی به آن اضافه شد و با محلول
3- Porometer
4
-Brix
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هیدروکسیید سدیم 3/6 6نرمال تا راهر شدن رنگ لرم،

سییرریک مو ود در عصیاره بر اساس راببه 6محاسبه

کم رنگ تا اییورتی تیرر گردید می،ان سییود مصییرفی

شد (فرناندز گارسیا و همکاران 2332و

یادداشییت و درایید اسیییدیره بر حسییط می،ان اسییید
جدول  -1برخی از ویژگی های فیزیکی -شیمیایی خاک های مورد مطالعه
سبوك بسررها
V69
V33

کرب آ ی (%و
3/84
6/18

pH
7/4
7/3

هدایت ا کرریکی (dS.m-1و
3/49
6/37

نیرروژن (%و
3/313
3/37

فسور (%و
3/75
6/38

پراسیم (%و
3/69
3/27

V49
V13
C

2/33
2/35
3/93

7/2
7/8
8

6/81
6/56
3/61

3/377
3/665
3/621

6/85
2/68
2/78

3/43
3/99
3/35

† در دول ع مت اخرصاری  vمربوط به ورمیکمپوست و ع مت اخرصاری  Cمربوط به تیمار شاهد می باشد

]راببه [6

×111

اکیواالن گرم اسید × نرما یره سود × مقدار سود مصرفی
گرم وزن نمونه

اندازهگیری عناصر فسفر و پتاسیم

نتایج و بحث

برای اندازهگیری غلظت پراسیییم و فسییور ،از روش
هضیم خشیک و سیپ

=  %اسیدیره لابل تیرراسیون

تیمار با اسید کلریدریک  2نرمال

شاخص سبزینگی
نرایج حااییل از تج،یه واریان

( دول2و نشییان

اسرواده شد عصاره گیاه از کاغذ اافی عبور داده شده

داد که اسیییرواده از ورمیکمپوسیییت تاریر معنیداری در

و غلظت پراسییییم توسیییی دسیییرگاه فلیم فوتومرر مدل

سییبر احرمال  6درایید بر شییاخز سییب،ینگی گیاهان

Jenway PFPو فسیییور بیه روش رنگ سییینجی توسیییی

گو هفرنگی داشیییت در ایییورتی که ارر پایه برای ای

اسپکرروفوتومرر مدل  Cecil 2000اندازهگیری شد ( ون،

ایوت معنیدار نبود اما ارر مرقابل دو فاکرور آزمایشی

 2 336و

پایه و اف،ودن ورمیکمپوسیییت برشیییاخز سیییب،ینگی
معنیدار شیید نرایج مقایسییه میانگی ارر مرقابل پیوند و

محاسبات آماری
دادههای حاال از ای آزمای

ورمیکمپوسیت بر شیاخز سب،ینگی ( دول 3و نشان
بوسیلهی نرم اف،ار

داد کیه بیشیییرری مقیدار کلروفیل در برش گیاهان پیوند

آماری  SAS 9.1تج،یه شییید و مقایسیییه میانگی ها بر

شییده روی پایه کینگ کنگ در بسییررهای کاشییت حاوی

اسیییاس آزمون چند دامنهای دانک در سیییبر احرمال 9

 13درایید ورمی کمپوسییت حااییل شیید که با گیاهان

دراید انجام شید نمودارها نی ،با اسرواده از نرم اف،ار

پیونید شیییده روی پایه یدی و گیاه ان پیوند نشیییده در

 Excelرسم شدند

همان بسییرر تواوف معنی داری نداشییت و کمرری مقدار
برای ای ایییوت در گیاهان عیر پیوندی در بسیییررهای
خا و ورمی گمپوست  69دراد حاال شد

2. NaOH
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جدول : 2نتایج تجزیه واریانس تاثیر پایه و مقادیر ورمیکمپوستتب بر رشتتد و عملکرد در گوجه فرنگی رقم
سیندا

میانگی مربعاف

منابع تغییراف

در ه

شاخز

سبر برش

هدایت
روزنهای

زمانتا گلدهی

سب،ینگی
آزادی
ns
83/6
3/34
7567263
19/67
3
پایه
23/6ns
**68888/42** 64773731** 3336155/6
4
ورمی کمپوست
*29/7
3/39ns
6243378ns
**263/5
62
ورمیکمپوست× پایه
33326
5/4
3/59
6239139
44/66
83
خبای آزمای
_
63/1
63/36
29/4
22/11
ضریط تغییراف (%و
* ** ،و  nsبه ترتیط نشان دهنده معنیدار ی در سبر احرمال  9دراد 6 ،دراد و عدم معنیدار می باشد
ns

**

**

تعداد میوه
ns

9/9
**655/1
**653/1
3/9
61/3

ادامه جدول تجزیه واریانس
میانگی مربعاف
منابع تغییراف

در ه
آزادی

پایه
ورمی کمپوست
ورمیکمپوست× پایه
خبای آزمای
ضریط تغییراف (%و

3
4
62
83
_

وزن میوه

عملکرد کل

مواد امد

**354/7
**421/3
**338/1
29/35
63/4

**663397/7
**297875/5
**34889/6
9731/6
64/4

3/34ns
**26/42
3/39ns
3/59
63/36

اسیدیره
میوه
3/33ns
**3/358
3/333ns
3/326
61/61

فسور

پراسیم

*3/337
**3/314
3/336ns
3/336
28/5

3/27ns
**3/52
3/26 ns
3/69
62/75

دیگر ب بود وضیعیت رشید ریشیه در گیاهان پیوندی که

تعداد روز تا گلدهی
در دول  2در

منجر بیه ب بود رشییید رویشیییی می گردد نی ،منجر بیه

گییاهیان گو یهفرنگی ارر پیایهها در سیییبر احرمال یک

تعویق گلدهی در سیییب،یجاف پیوندی می شیییود(هانگ و

دراییید و ارر مرقابل بی پایه و ورمی کمپوسیییت برای

همکیاران 2335و گیاهان پیوند نشیییده زودتر از گیاهان

اوت زمان تا گلدهی در سبر احرمال  9دراد معنیدار

پیوندی شیییروع به گلدهی و تشیییکیل میوه کردند که با

بود و کاربرد دراییدهای مخرلف ورمیکمپوسییت برای

گییاهیان پیوند شیییده روی پایه ’یدی‘ تواوف معنیداری

اوت مذکور معنی دار نشد در حا یکه دوره رشد میوه

داشییرند ،یلماز و همکاران ( 2366و نی ،گ،ارش کردند که

تن یا تحیت تیثریر پیایهها در سیییبر احرمال  9دراییید

گلدهی گیاهان خیار پیوند شیییده در مقایسیییه با گیاهان

با تو ه به دول تج،یه واریان

معنیدار شییید انجیام پیونید به د یل تن

فی،یکی ممک

پیوند نشییده با  2روز تثخیر اییورف میگیرد از سییوی

اسیییت زمان تشیییکیل گل و برداشیییت او یه را به تثخیر

دیگر خیاه و همکیاران(2331و گ،ارش کرد کیه گییاهییان

بیاندازد (فرناندز گارسییییا و همکاران 2334و از سیییوی

گو هفرنگی پیوند شیییده روی پایههای مورد اسیییرواده
نسبت به گیاهان پیوند نشده گلدهی زودتری داشرهاند

تأثیر پایه پیوندی و مقادیر مختلف ورمی کمپوست بستر بر رشد ،عملکرد و کیفیت میوه گوجهفرنگی
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تیمار  33دراد ورمیکمپوست حاال شد که با گیاهان

تعداد میوه و میانگین وزن میوه
دادهها در دول

پیوند شیده روی پایه ’یدی‘ در بسررهای حاوی 69و 33

 2نشیییان داد کیه تیثریر ورمیکمپوسیییت و ارر مرقیابیل

دراییید ورمیکمپوسیییت و گیاهان پیوند نشیییده تواوف

ورمیکمپوسیت و پایه روی تعداد میوه در سبر احرمال

معنیداری نشییان نداد ( دول 3و بررسییی تاریر سییبوك

ییک دراییید معنیدار بود و ارر پایه برای ای ایییوت

مخرلف  9و  63ت در هکرار ورمیکمپوسییت حااییل از

معنیدار نشید در حا یکه کاربرد ورمیکمپوست و پایه

ضایعاف غذایی و ضایعاف کاغذ بر رشد و عملکرد توف

وارر مرقابل ورمیکمپوسییت و پایه برای اییوت میانگی

فرنگی نشییان داد که اسییرواده از ورمیکمپوسییت باع

نرایج حاایییل از تج،یه واریان

میوه های بازارپسییند شیید (آرانکون و همکاران

وزن میوه معنیدار بود مقیایسیییه مییانگی اررمرقیابییل

اف،ای

ورمیکمپوسیت و پایه نشان داد که بیشرری تعداد میوه

2334و همچنی نرایج یک پهوه

در گیاهان غیرپیوندی در بسرر کاشت حاوی  49دراد

 63ت در هکرار ورمیکمپوسیییت کود گوسیییوندی باع

نشییان داد که اف،ای

ورمیکمپوسییت به دسییت آمد که با گیاهان پیوند شییده

اف،ای

روی پیاییه هیای ’یدی‘ و ’کینگ کنگ‘ در همان بسیییرر

مقایسیه با شیاهد شد (آذرمی و همکاران 2331و در یک

مشییابه و گیاهان پیوند شییده روی پایه ’کینک کنگ‘ در

آزمای

روی سییه واریره گو هفرنگی نی ،نسییبت های

بسیییرر دارای  33و  13دراییید ورمیکمپوسیییت تواوف

 83،13،43،23،3و  633دراید ورمیکمپوست به عنوان

معنی داری نشان نداد ( دول 3و بیشرری میانگی وزن

ییاییگی،یی بیرای پییییت اسیییریوییاده گردییید اف،ودن

میوه درگییاهیان پیوند شیییده روی پایه ’کینگکنگ‘ در

لییابییل تو ییه در عملکرد میوه گو ییهفرنگی در

611

نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار /جلد  72شماره  /7تابستان6931

اسماعیل پور و دهقانی و ....

ورمی کمپوسیییت همچنی عملکرد تجیاری میوه را تحت
تاریر لرار داد (زا ر 2337و

ویهگیهایی از لبیل سیسرم ریشه لوی ،که باع اف،ای
ییذآ آآ و میواد غییذاییی مییگیردد ،افی،ای
هورمونهییای درونی و همچنی اف،ای

تو ییید

لییدرف پیونیید

میتواننید ببور مسیییرقیم عملکرد گییاهان را تحت تثریر

عملکرد
بیا تو یه بیه نرایج حاایییل از تج،یه واریان

در

لرار دهند (مارتین ،رودریگ ،و همکاران 2338و

یدول  2کیاربرد ورمیکمپوسیییت ،پیونید و ارر مرقیابل
ورمیکمپوسیییت و پیوند تثریر معنیداری را در سیییبر
احرمیال  6دراییید روی عملکرد کییل هر بوتییه داشیییت

کل مواد جامد محلول و اسید قابل تیتراسیون
بیا تو ییه بییه نرییایج تج،یییه واریییان

در ییدول 2

مقایسیییه میانگی ارر کاربرد ورمیکمپوسیییت برعملکرد

مجموع مواد امد محلول میوه بوسیییله سییبوك مخرلف

گیاهان نشان داد که بیشرری عملکرد بوته با کاربرد 33

ورمی کمپوسیییت بییه حور معنیداری تحییت تییثریر لرار

دراید ورمیکمپوسیت در بسیرر کاشت حاال شد که

گرفییت ،در ایییورتی کییه فییاکرور پیونیید و ارر مرقییابییل

روی پیایه ’یدی‘پیوند شیییده بودند ( دول 3و همچنی

ورمیکمپوسیییت و پایهها بر  TSSمیوه تثریر معنیداری

عیمیلکرد گیییاهییان گو ییهفرنگی پیونییدی روی پییایییه

نداشیت با اف،ای

’کینگکنگ‘ در بسیرر  33درایید ورمیکمپوست بیشرر

کاشت ،می،ان مواد امد محلول میوه گیاهان نی ،اف،ای

از سیییایر تیمیارها بود و ی با گیاهان پیوندی روی پایه

یافت ( دول4و بهحوری که بیشیییرری مقدار آن در میوه

’یدی‘ در بسیییررهای  33و 49دراییید ورمیکمپوسیییت

گیییاهییان رشیییید کرده در بسیییرر حییاوی  33درایییید

تواوف معنیداری نداشییت در مقابل تمام گیاهان رشیید

ورمیکمپوسیت مشاهده شد و در تیمارهای حاوی ،69

کرده در بسییررهای فالد ورمیکمپوسییت دارای کمرری

 49و  13دراییید ورمی کمپوسیییت توییاوف معنیداری

عملکرد بودند( دول 3و

حااییل نشیید کمرری می،ان مواد امد محلول میوه نی،

نرایج برخی پهوه ها نی ،موید ای مبلط است که
پیوند تثریر مسیییرقیم و م بری روی عملکرد گیاهان دارد
(باتیسیییرا و همکاران 2366؛ دیوی

و همکاران  2338و

دراید ورمیکمپوست در بسررهای

مربوط به میوههای گیاهان رشییید کرده در بسیییررهای
شاهد بود
نرایج حااییل از تج،یه واریان

در دول  2نشییان

پیرویینی و همکییاران 2338و محققی دیگر نی ،علییت

داد که تثریر اف،ودن ورمیکمپوسییت به بسییرر کاشت بر

عملکرد گیاهان گو هفرنگی یمان  6پیوند شییده

اسیید لابل تیرراسیییون میوه در سیبر احرمال  6درایید

میییانگی وزن میوههییا

معنیدار میباشد،در اورتی که ارر پایه و ارراف مرقابل

گ،ارش کردنیید (پوگونی و همکییاران 2339و نرییایج یییک

پایه و ورمیکمپوست برای ای اوت معنیدار نمیباشد

نشیییان داد کیه وزن میوه گییاهان گو هفرنگی

بیشیرری مقدار برای شیاخز اسید لابل تیرراسیون در

پیوندی نسیییبت به گیاهان پیوند نشیییده بیشیییرر بود و

میوه های تو ید شییده در بسییررهای کشییت حاوی  49و

پرایماورا4

 13دراد ورمیکمپوست حاال شد که با میوه گیاهان

نسیبت به گیاهان پیوند نشده ،میوه بیشرری تو ید کردند

رشید کرده در تیمار  69و  33درایید ورمیکمپوست و

(رافایل و همکاران 2363و نرایج برخی از آزمای ها نی،

شیییاهید تویاوف معنیداری دارد ( یدول 4و که علت آن

بییانگر آن اسیییت کیه پیاییههیای مناسیییط با دارا بودن

میتواند ب بود وضعیت تغذیه گیاهان باشد ،وضعیت

اف،ای

روی پییایییه بیوفورف 2را اف،ای
پهوه

گیاهان پیوند شیییده روی پایه های هیمان 3و

)1. Lemance (F1
2. Beaufort

3. Heman
4. Primavera

تأثیر پایه پیوندی و مقادیر مختلف ورمی کمپوست بستر بر رشد ،عملکرد و کیفیت میوه گوجهفرنگی

تغذیه گیاه و دسیررسی گیاهان به مواد غذایی نی ،بر ای
خصیواییاف تثریر به س،ایی داشره باشد (دیوی
همکاران 2338و اف،ای

611

غلظب عناصر بخش هوایی
و

نریایج حیاایییل از تج،یه واریان

تثریر تیمارها بر

شیاخز های کیوی میوه بیشرر

غلظت فسیور و پراسییم در دول  2نشان داد ارر تیمار

تحت تثریر شییرایی محیبی م ل تن های م یم شییوری

ورمیکمپوسیییت در سیییبر احرمال  6دراییید بر می،ان

لرار میگیرند همچنی ممک اسییت شییوری ایجاد شییده

پراسییییم و فسیییور بخ

هوایی گو هفرنگی در سیییبر

توسیییی سیییبوك باالی ورمی کمپوسیییت نی ،د یل دیگر

احرمال  6دراید و ارر فاکرور پایه تن ا بر غلظت فسور

خصیییواییییاف کیوی میوه باشییید (دی یویا و

هوایی گیییاهییان گو یهفرنگی در سیییبر احرمییال

اف،ای

بخ

همکاران 2363و غلظت زیاد لند همراه با اسییییدیره زیاد

9دراییید معنیدار بود ،در حا ی که ارر مرقابل پایهها و

ب رری م،ه را در گو هفرنگی ایجاد میکند (اسروز-کاپا

ورمیکمپوست بر ای ای اواف معنیدار نشد مقایسه

و همکییاران  2366و فلورس و همکییاران 2363و نرییایج

میانگی تیمارها مشیخز کرد که بیشیرری غلظت فسور

مشیییاب ی از ارراف م بت شیییوری روی اسییییدیره  ،مواد

بیرش گییییاهییان گو ییهفرنگی در تیمییار  33درایییید

امد محلول و دراید ماده خشک میوه در خیار (هانگ

ورمیکمپوست حاال شد که با گیاهان تیمار  69دراد

و همکیاران 2335و و هنیدوانیه (کوال و همکیاران 2363و

ورمیکمپوسیییت تویاوف معنیداری نداشیییت و کمرری

گ،ارش شده است

می،ان ای عنصیر در گیاهان تیمار شیاهد حاال شد که
با تیمارهای  49و 13دراییید ورمی کمپوسیییت اخر د
معنیداری نیداشیییت ( دول 4و یافرههای محققی روی
خیار و شبدر لرم ،نی ،با نریجه پهوه

حاضر مبابقت
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دارد آن ا نشان دادند که کاربرد ورمیکمپوست ،یک ارر

هوایی گییاهان ب بود یافت و بیشیییرری می،ان پراسییییم

تشیدید کننده بر غلظت فسور در گیاهان یادشده دارد ،به

بخ

هوایی مربوط بییه گیییاهییان تیمییار  49درایییید

حوری کیه مصیییرد ورمیکمپوسیییت از حریق ح یت

ورمیکمپوسیت بود و کمرری می،ان پراسیم اندام هوایی

مبلوآ فسیور در بسرر کشت ،سبط ذآ مناسط فسور

مربوط به تیمار شیییاهد بود پراسییییم یکی از عناایییر

توسییی ریشییه های میکوری،ایی شییده و به دنبال آن با

م می در باز و بسره شدن

ب بود وزن خشییک گیاه ،مو ط اف،ای

غلظت فسییور در

گیاه شده است (ساین ،و همکاران 6558و .در بی پایهها
نی ،گییاهیان پیوند شیییده روی پایه ’یدی‘ دارای کارآیی
یذآ فسیییور بیاالتری بودند و بعد از آن ،اسیییرواده از
پایه’کینگ کنگ‘ باع اف،ای

روزنهها ،تنظیم اسیم،ی ،فعا یت آن،یمی ،توسعه سلو ی
و رشییید گیییاه دارد (آذرمی و همکییاران 2338و در ای
تحقیق نی ،بییا اف،ای
پراسیم بخ

می،ان ورمی کمپوسییییت ،غلظییت

هوایی گیاهان ب بود یافره است که ای امر

هوایی

سیییبط ب بود شییییرینی و حعم میوهها میشیییود که در

گیاهان شد در حا یکه که کمرری می،ان فسور در گیاهان

بازارپسییندی و انرخاآ مصییرد کنندگان نق

بسیی،ایی

پیوند نشیده بدست آمد ( دول 4و گ،ارش هایی درباره

دارد (هانگ و همکاران 2335و نرایج یک آزمای

اف،ای

غلظت فسییور بخ

پرمصیرفی میباشد که نق

نشان

ذآ فسییور در گیاهان پیوند شییده گو ه فرنگی

داد که اسیییرواده از ورمیکمپوسیییت حاایییل از برخی

(فرناندز گارسیییا و همکاران 2334و و هندوانه (کوال و

منجر

ضیایعاف گیاهی مخلوط شده با فضوالف گاومی

همکیاران 2363و و ود دارد پیاییهها به د یل دارا بودن

به اف،ای

ریشه لویتر و لابلیت ذآ باالتر ،میتوانند مواد غذایی

پراسیم لابل تبادل ( 49تا  53درادو شد(سوتار 2335و

بیشییرری را نسییبت به گیاهان شییاهد برای رشیید و نمو

ورمیکمپوسیت با داشیر محروای نسبرات باالیی از مواد

گییاهان پیوند شیییده ذآ کنند (هی و همکاران 2335و

شییبه هوموسییی ،میکروارگانیسییم های فعال و آن،یم ها

همچنی برخی محققی گ،ارش کردند تثریر پایه بر روی

ایوا

می،ان عناار بخ

نق

فسییور لابل دسییررس ( 13تا  639دراییدو و

م می در ارتقای حاالخی،ی بیوشیمیایی خا

هوایی گیاهان ممک است با ویهگی

می نمیایید و سیییبط تغییراف فی،یکی و بیوشییییمیایی و

های فی،یکی سیییسییرم ریشییه مانند ریشییههای انبی و

میکروبیو وژیکی در خا می گردد و به اورف مسرقیم

ذآ

باع حااییلخی،ی خا می شییود ورمیکمپوسییت ها

آآ و عناار میشود (اا حی محمدی و همکاران235و،

دارای مواد غییذایی نظیر نیرراف ،فسیییورلییابییل تبییادل و

ع وه بر ای  ،پیونید روی ذآ و انرقال یونها در داخل

پراسیییم محلول ،کلسیییم و منی،یم هسییرند که به راحری

گیاه تثریرگذار است (خاه و همکاران 2336و

توسی گیاه لابل ذآ می باشد (باچم و مر،گر 2337و

توسیعه افقی آن ها مرتبی باشد که مو ط اف،ای

همانگونه که در دول  4نشان داده شده است با
اف،ای

می،ان ورمیکمپوسیییت ،غلظیت پریاسییییم بخ
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