صهای رشدی و میزان کلروفیل گیاه توت فرنگی
 یکمپوست بر شاخ
 تأثیر ورم
2

* و فریبا یوسفی1 الهام مطلبی

e27_motallebi@yahoo.com ، ایران، گرمسار، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد گرمسار، دانشکده کشاورزی، استادیار-*1
 دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه بیماریشناسی گیاهی،یارشد
  فارغالتحصیل کارشناس-2
yosefifariba@ymail.com، ایران، تهران،اسالمی
 الهام مطلبی:*نویسنده مسئول

139 6  خرداد:تاریخ پذیرش

139 6  اردیبهشت:تاریخ دریافت

The effect of vermicompost on growth indices and chlorophyll
content of strawberry plants

Elham Moltallebi1* and Fariba Yosefi2
1 - Assistant Professor, Agriculture college, Garmsar Branch, Islamic Azad University, Garmsar, Iran,
e27_motallebi@yahoo.com
2- MS.c graduated, Department of Plant Pathology, Agriculture and Natural resources college, Science
and Research branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran, yosefifariba@ymail.com
*Corresponding author: Elham Moltallebi
Received: April 2017
Accepted: June 2017
*

Abstract
Sustainable agriculture is an optimal solution to
overcome the problems caused by the consumption of
fertilizers is the aim of eliminating or significantly
reducing the use of chemical inputs. The vermicompost
is one of the most important biological fertilizers play an
important role in increasing the quality and quantity, and
today will be special attention to sustainable agriculture.
To evaluate the effect of vermicompost on growth
parameters and chlorophyll content of strawberry plants,
a factorial experiment was conducted in a completely
randomized design stage. The treatments were zero, 40,
60 and 80% vermicompost with the garden soil. The
results showed that the use of 40% vermicompost with
garden soil, causing the efficacy and yield in strawberry
plants so that all indicators of growth at 1% and the
amount of chlorophyll in the level of 5% in the presence
of vermicompost meaningful were.
Keywords: Chlorophyll, Growth indices, Strawberry,
Vermicompost

چ يك ده
کشاورزی پایدار یک راه حل مطلوب جهتتت غلب الکشم رب ه تتتتتتت ناش زا ی
     لیلقت ای فذح نآ

یآی یید و هدف
 مصرف کودهای شیمیایی ب رامش ه    م مم

 ورمي كمپوست، در این ميان.چشمگیر در مصرف نهادههای شیمیایی است
یباشد که نقش مهمی در افزایش کمی
 يكي از مهمترین کودهای بیولوژیک م
   و کیفی محصول دارد و امروزه در راستای اهداف کشااورزی پاید نآ هب را
صهاای
 به منظور بررسي اثر ورمي كمپوس رب ت    ش خا ص ص.یشود
 توجه ویژه م
 آزمايشي به صورت فاكتوريل در،رشدي و مقدار کلروفیل گياه توت فرنگی
60 ، 40 ، تیمارها شامل صفر.قالب طرح کام ًالًال تصادفي به مرحله اجرا در آمد
    نتايج نشان داد براك هك رد. درصد ورمی کمپوست با خاک باغچه بود80 و
        ورمي كمپوست همراه با خ ا ثعاب هچغاب کا ثرا شيازفا و ديفم ت% 40
صهای رشدي در
 عملكرد در گياه توت فرنگی شد به طوری که تمامی شاخ
    در حض یمرو رو%5

 و میزان کلروفیل در سطح احتم لا%1 سطح احتمال
.کمپوست معنی دار گردیدند

    ی، لیفورلک، یگنرف    شااخصهاای رشد يمرو،

 ت تو:: كلمات كل يدي
كمپوست

صلنامه زیست شناسی سلولی و مولکولی گیاهی
15 -21  صص،4  و3  شماره، 11  دوره، 139 5 سال

فصلنامه زیست شناسی سلولی و مولکولی گیاهی
15 -21  صص،4  و3  شماره، 11  دوره، 95 31 سال
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مقدمه و کلیات

یباشد ک هم شقن ه م  ی در زفا ا یمک شی
م

ت ب ار ييي رس دی ننن
در ایران کود شیمیایی ،اب راز ييي است ت

محصول دارد .خصوصياتي كه ورمي كمپوس هب ار ت   

کشاورزان به حداکثر تولید .متأسفانه مصرف کودها ييي
شیمیایی درکشور به دلیل قیمت پایین ،کاربرد آسان و

كي

كود زيستي ايده آل تبد لي

ک و ی یف      

یکننددد عبارتند زا 
م مم 

وجود آنزیمهایی مانند پروتئاز ،ليپاز ،آميالز و س زالول

ت کههه موج ببب ک ها ش ش
ش
در دس رت سسس ب ندو  ،،زیادد است ت

كه پس آورد هاي كشاورزي در خاك را تجزيه هدرك

ی آبها ،،آس سسیب بررر محیططط
حاصلخیزي خاك ،آل گدو ی ی

یکنددد ،غني
و حمله ساير میکروبها را سررریعتررر م مم 

لها و مراتع
زیست ،کاهش تنوع ژنتیکی ،نابودي جنگ 
و محصو تال

کشاورزي شده است .کش رادیاپ یزروا   
هدف    

بر پایه مصرف کوده و یلآ یا

لویب و اب کیژ

ح  رد ریگمشچ لیلقت ای فذ م فرص

        

شیمیایی ،یک راه حل مطل بو

رب هبلغ تهج نیا     

نهاد هه هه اا ای

ل بيم يرادياپ شیازفا ،از يرا    
رشد ،عاري از عوامل ل
ساختمان خاك و حفظ رطوب .کاخ ت    ته يمرو هي   
كمپوست به منظور تبديل ضايعات آلي ب وك ه د يلآ     
غني شده در مقايسه با فرايند تهيه كمپوست ب شور ه
یباشد .ورمی
سنتي ،از ارزش غذا يي باال برخوردار م 

یآید .کشاورزی پایدار نظامی است
مشکالت شمار م 
که ضمن برخورداری از پویایی اقتص ،یدا

بودن از ویتامینها ،آنتي بيوت كي

ه و ا هورمونننهاای

یتوانددد
م مم 

کمپوست یک کود بیوارگانیک و شامل ی طولخم ک   

موجب بهبود وضعیت محیط زیست و اس هنیهب هدافت   

یها ،آنزززیمهاا ،بقای یا
بیولوژیکی بسیار فعال از باکتر 

از منابع موجود شد هزاین نیمأت رد نینچمه و ه ای     

یباشددد
گیاه ،کود حیوانی و کپسولهای کرم خاکی م مم 

غذایی انسان و ارتقاء کیفیت زند یرشب عماوج یگ    

که سبب ادامه عمل تجزیه مواد آلی خاک و پیش تفر

نقش بسزایی داشته باشد .عالوه ب تیاعر اب ،نیا ر     

یگ در دد
فعالیتهای میکروبی در بستر کش هایگ ت    م مم 
  

یتوان نند ض اجیا نم د رد نزاوت 
اصول اکولوژیکی ،م 
محیط زیست ،کارآیی استفاده از منابع را اف هداد شیاز
و زمینه بهره وری طوالنی مدت

ارب زین ار یرت یییی یییی
ی

انسان فراهم سازد .یکی از اركان اصلي در كش يزروا
پايدار استفاده از كودهاي بیولوژیک در اكوسيستمهاي
زراع داوم لماش ،کیژولویب ياهدوك .تسا ي      
نگهدارندهاي با جمعی اي كي مكارتم ت

دنچ

عون

      
   

ارگانيسم م يف د خاكزي و يا بصورت فرآورده متابول كي
اين موجودات ميباشند كه ب ع نيمأت روظنم ه ن رصا     
غ  رد هايگ زايندروم يياذ ا اكب يعارز متسيسوك ر      

      

(2002

 .)Bremness,در تحقیقی        Aranconو

همکاران گزارش نمودند که تأثیرورمی کمپوست های
تولید شده از ک تاعیاض و اذغ دنامسپ ،یواگ دو     
کاغذ ،روی گوجه فرنگی و فلفل ک نازیم هب ه    
 10تن در هکتار در سال اول و به می ناز

 10و  5تن

در هکتار در سال دوم به خاک اضافه شد بجوم ،دن
افزایش محصول در مقایسه با خاکی که به میزان کافی
در آن از کود ایمیش  ی  ی ا فتس ا ،دوب هدش هد            گردی یی د
( .)Arancon et al., 2004ب و ریثأت روظنم ه ر یم     
کمپوست مایع بر روی توت فرنگی نتایج چنین نشان

ميروند .بطور معمول ،ارگانيسمه هدافتسا دروم يا    

داد ک ولحم ه ل  طسوت یشاپ و عیام تسوپمک یمر      

براي توليد كودهاي بیولوژیک از خاك منشأ گرفت و ه

موجب افزایش پارامترهای رشد مانند و گرب حطس 

در اغلب خاكها حضور فع ،نايم نیا رد .دنراد لا     
ورمي كمپوست يكي از مهمترین کودهای بیولوژیک

 20و

      

وزن خشک توت فرنگی شد ک جو ار نآ تلع ه ود    
اسید جوم کیمویه و  دد ک یمرو ر م تسوپ         

دانس دنت   

صهای رشدی17 ...
تأثیر ورمیکمپوست بر شاخ 

مختلف ورمی کمپوست بر روی لیلیوم آسیاتیک رقم

( .)Sing et al., 2010در تحقیقییی ک ب ه رررر ر ورمی  
کمپوست تهی ا هدش ه زز ززز  5م هدا آل للی (ض تاعیا

 Navonaنشان داد که کاربردورمی کمپوست در سطح

یلآ   

 % 30موجب افزایش عناصر ماکرو  Caو  Kو عناصر

مختلف) انجام شد ،نتایج چنین نش یمرو هک داد نا    
یتواند در افزایش کیفیت خاک مؤثر باشد
کمپوست م 

میکرو  Feو  Znه و هشیر رد م

به گونهای که کاربرد ورمی کمپوست ب ینعم روط ه    

همچنین تعداد برگ ،وزنتر و خشک برگ ،وزنتررر و

داری می ناز    عناصر    N,P,Kرا در خ داد شیازفا کا

   

ت تاریثأ

ورمی کمپوست روی جوانه زن تاجیزبس دشر و ی   
      

کمپوست موجب افزایش کلروفیل برگ و فتوسنتز در
همه محصو تال

خشک ساقه ،طول و قطر ساقه ،تعداد و ط ،هشیر لو   
تعداد و قطر گل افزایش یافت اما روی زمان گلد یه

( .)Pramanik et al., 2010ط تاریثأت یشیامزآ ی   
مختل ش یسررب فد جیاتن و  ن یمرو هک داد ناش        

 مه در .دش هقاس

    

مورد بررسی به استثناء نخود گردید.

یمک   

داش  ت ( ( Ladan Moghadam et al,

 .)2012یکی از گیاهانی که جنب اصتقا ه د و هتشاد ی
بخشی از سرمایه ونیروی انسانی را دربرمیگی هایگ در   
توت فرنگی است .کشت این گیاه بیشتر درگلخان و ه

      

یباشد ولی تاکنون بسترکشت مناسب که
بسترخاکی م 

کمپوست افزایش یافت اما رشد ریشه چه حساس به

یهای محیطی را
بیشترین نفع اقتصادی وبهترین ویژگ 

تأثیرات منفی عصاره ورمی کمپوس وب ت د  ... ..همچن نی

داشته باشد برای آن معین نگردیده است .ل نیا رد اذ   

مشخص شد که ورمی کمپوست جامد و م یاراد عیا

یگ در دد که تأثثیر ورم تسوپمک ی   
پژوهش تالش م 

یباشند که بسته به نوع گیاه
مواد فنولیک و هیومیک م 

یهای این گی و نیعم ها
همراه با بستر خاکی بر ویژگ 

بر میزان جوانه زنی بذر و نم راد ریثأت هناوج و د   .در   

بهترین نسبت اختالط آنه فرعم ناگدننکدیلوت هب ا یییی یییی
ی

پایان این تحقیق پیش سوپمک یمرو هک دش داهن تتتتت تتتتت
ت

گردد.

رشد اب لیتوکوپیه  ای مک تظلغ

یمرو طسوتم       

یباید با احتیاط برای ازدی فرصم ناهایگ دا   
م

ش دو

( .)Ievinsh, 2011در تحقیق مرو ریثأت رگید ی ی

      

کمپوست حاصل از کود گ لاغز اب بیکرت رد یوا     
چ ،بو

صرد اب سام تیپ ،تیالوک یمرود یاه               

مختلف به عنوان بستر کشت سیمبیدیوم به ک رب را ده   
شد و 

 لصاح جیاتن ا قحت نیا ز ی  ق ن اد ناش د هک       

        

بیشترین اندازه گل مربوط به تیمار با  30درصد ورمی
کمپوس و ت

هب طوبرم زین لگ دادعت نیرتشیب

       

    

تیمارهای  30و  40درصد ورمی کمپوست بوده است

فرآیند پژوهش
پژوهش حاضر در ب دنوامد ناتسرهش رد عقاو یغا     
بصورت گلدانی در اردیبهشت ت
د.
ت  93 31انجاممم گردید د
شهرستان دماوند در دامنههای جنوبی ک  دنوامد هو در   
 52درجه و  04دقیقه طول جغرافی یا ی و 

 35درج و ه

 43دقیقه عرض جغرافیایی ودر ارتفاع  1960متری از
سطح دریا واقع شده است .آب و هوای این شهرستان
از نوع سرد و خشک کوهستانی با تابستانهای معتدل
و مالی و م

سب یاهناتسمز ی سا درس را تتتتتتتتتت ت
ت .در ا ني   

که دلیل این برتری در بستر حاوی ورمی کمپوست به

آزمايش از گلدانهای  2ليت زا لبق .دش هدافتسا ير

س لماوع دوجو ار اهرامیت ریا         تغذی یی های ،تنظ می   

استفاده از گلدانها ،با هيپوكلريت سديم  2درصد ضد

  

کنندههای رشد و هومات بیان نمودند ( Hatamzadeh

عفوني شدند و سپس با آب لوله كشي شس  هت شش شششدند.

 .)& Shafyii, 2011همچن رب نی ر أت یس ثثث ثثثثیر س حوط

بوتههای توت فرنگ ماک مقر ی ا سور و زا     گلخانهههای
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واقع در دماوند تهيه شد كه همگي در زمان خريداري

و تعداد ميوه در سطح احتمال  1درصد رادقم رب و     

هم س بیرقت ،ن ًاًا راد  ا گرب دادعت و دحاو هزادنا ي    

یباشد.
كلروفيل در سطح احتمال  5درصد معني دار م 

كي ساني بودند و نهایتًاًا تمامي گلدانها در زمان شروع

اثر ساده تیمارهای مختلف بر سطح برگ ،تعداد گ ،ل

آزمايش كي

دست گردیدند .گلدانهاا پ امآ زا س ده   

سازی در گلخانهای با پوشش پالست يكي چیده شد .دن
متوسط دماي روز و شب آن به ترت بي

براب اب ر     20و

 15درجه سانتي گراد ب هلصافالب تشك زا سپ .دو     
آبياري انج و دش ما

رایبآ تایلمع ی د  ر لوط 

هرود

    

رشد با در نظر گرفتن رطوبت خاك و ظرفيت مزرعه
صورت گرفت .عمل تاي

زره یاهفلع اب هزرابم و    

تعداد برگ ،وزنتر ب زو ،گر ننن خش ،گرب ک

ادعت د    

میوه و میزان کلروفیل در نمودارهای  1تا  7مش صخ
شدهاند .نتایج حاص هسیاقم و سنایراو هیزجت زا ل     
میانگینها مبین آن بود که کود ورمي كمپوست م درو
استفاده در این آزمایش بر کلیه ص تاف

هزادنا دروم    

گیری تأثیر مثبت داشته و باعث افزایش معنی دار این
صفات نس هاش هب تب د زا يدادعت .تسا هدیدرگ     

آفات و بیماریها در طول داش موزل تروص رد و ت    

محققان درب ريثأت و يلآ عبانم يضعب هرا       آنهاا بر

انجام گرفت .پس از تکمیل دوره رشد ادعت  د ،گرب 

عملكرد و يفيك ت گياه تحقيقات م يف د اد ماجنا ي د و ه

  

شيازفا    

سطح برگ ،وزنتر و خشک اندام هوایی ،تعداد می ،هو

تأثير مثبت ورمي كمپوست را ب ركلمع ر د و 

تعداد گل و میزان کلروفی ریگ هزادنا ل ی نيا .دش      

جذب عناصر م كي رو گزارش نمودهاند .افزايش اجزاي

پژوهش در قالب آزمايش فاكتوريل و ب حرط هياپ ر    

یت او ننن به
عملكرد در تيمارهاي ورمي كمپوست را م 

کام ًالًال تصادفي با  4تيمار و  3تكرار (هر ت ارك ررر ش لما

دليل فراهمي بيشترعناصر غذا يي نسبت داد دشر هك   

 3گلدان) و نهایت ًاًا ًا ًا  36گلد هرامیت .دش ماجنا نا ای     

گياه را تسريع نموده اس دربراك بولطم ياهرثا .ت     

ل( Cش دها )) ) %001:خ ،هعرزم كا     
آزم  شیا ش ما لللل ل

ورمي كمپوست بدليل تغ يي ر شرايط فيز يكي  ،ش ييايمي

 % 40 V40ورم  +تسوپمك ي

 % 60خ هعرزم كا : ،،، ،،

وخصوصيات م كي روبي و بيول و تشك رتسب يكيژو

 % 60 V60ورم  +تسوپمك ي   

 % 40خ هعرزم كا : ، ،،،،

همچن ميظنت ني       pHواف يرادهگن تيفرظ شياز       

 % 80 V80ورمي كمپوست  % 20 +خاك مزرع وب ه د   .

رطوب كاخ رد ت    اس  ت ( (.)Mcginnis et al., 2003

پ یهت زا س ه اهنادلگ  یییییی ی مخص یمرو و تشک صو       

تهاای تحت و مك   
تنظيم کنندههای رشد رد  غلظت ت

کمپوست مورد نیاز از تمام بسترهای مورد نظر نمونه

شرايط دسترسي كامل به عناصر غذا يي  ،فع لا هس دنت

تهيه شده به آزمايشگاه فرستاده شد که نتايج آزم شيا

() .Atiyeh et al., 2000افزايش رشد گياه به تغ يي ر در

خاك در جداول  1و  2ارائه گرديده است .دادههاا در

ساختار خ هب يسرتسد رد رييغت ،كا

نرم افزار  Excelثبت و سپس با استفاده از ن رازفا مر   

دسترسي ب كيرحت ،وركيم و وركام ياذغ داوم ه       

 SPSSتجزیه و تحلیل شدند.

فعاليت م كي روبي ،افزايش فعاليت آنزیمهای اساسي اي

،بآ شيازفا      

نتایج و بحث

توليد اوم  د ننك كيرحت  ده هليسو هب هايگ دشر         

یدهددد هك
جدول تجزيه واريانس (جدول  )3نشان م 

میکروارگانیسمها نسبت داده م 
یشودد ( Sahni et al.,

اثر تيمارهاي مختلف مورد آزمايش ب ،گرب حطس ر
تعداد گل ،تعداد برگ ،وزنتر برگ ،وزن خشك برگ

       

 .)2008ممكن است ورمي كمپوست مشابه كمپوست
بتواند رشد گياه را با تغ يي ر ويژگيهاي فيز كي وش ييايمي

صهای رشدی19 ...
تأثیر ورمیکمپوست بر شاخ 

و م كي روبيولو يكيژ بستر رشد تحت ت ارق ريثأ ر    دهد

غ  يياذ ( ( Arankon et al., 2005; Tomati et al.,

یتوانند توليد
( .)Sahni et al., 2008کرمهای خا يك م 

 )1983باعث افزايش جذب ازت توسط گ و هدش هاي

هورمونهاي گياهي را از زبالههاای ارگان كيرحت كي   

با افزايش ازت رشد گياه و در نتيج شيازفا عافترا ه    

كنند ((( ( .)Krishnamoorthy et al., 1986ا ني    

مییابد .نتايج ما با یافتههای اف زفا هك رگيد دار ا شي     

یتوانند رشد و نمو گياه را به طور معني
هورمونها م 

رشد و نمو تعد افتسا اب ار تالوصحم زا يدا د  ه از   

دار تح ريثأت ت    قراردهند ( ().Atiyeh et al., 2001a

ورمي كمپوست گ شراز

فعاليت شبه هورموني ورمي كمپوستتت ه هب رجنم ا    

یتوان اظهار نم براك دو رد   
توجه به نتايج اين تحقيق م 

افزايش ريشه دهي ،افزايش بيوماس ريش شيازفا و ه   

ورمي كمپوست تا سطح  40درصد براي توليد توت 

رشد و نمو شده و مورفول  هايگ هتفاي رييغت يژو در   

یت او ننن در راس تشك يات   
فرنگی مطلوب ب و هدو م مم 

بسترهاي اصالح شده با ورمي كمپوست رشد م 
یکند .
علت افزايش ارتفاع تحر كي

ارگان كي

ک در ههانددد مطابق راد ت دد .با

براي اين گياه از اين سطح ورم تسوپمك ي   

استفاده نمود .لذا با آم رهب جيورت و شزو ه نارادرب      

توليد مواد اكس نام ني ند   

توس  تسا تسوپمك يمرو ط (((( ((((( (Muscolo et al.,

بخش كشاورزي به ويژه توليد كنندگان جهت دربراك

یرسددد خووواص ش يكيزيف و ييايمي   
 .1999به نظر م 

یتوان
اين كود با توجه به شرايط دما يي و نوع خاك م 

          

در توس  ياهماگ كيناگرا يزرواشك هع مم مممممم م ممممم ؤثري

اسيد تيلاعف شيازفا قيرط زا كيمويه          

برداشت.

میکروارگانیسمم مه اا ا و همچن ياهنومروه شيازفا ني       
تنظيم كننده رشد و اف داوم يرادهگن تيفرظ شياز     

جدول  :1خصوصيات خاك Table 1: Soil characteristics
نوع خاك

EC
)(dS/m

لوم شنی

1/2

pH

ماده آلي

ظرفيت تبادل كاتيوني

نيتروژن

فسفر

پتاسيم

()%

()Meq/100 gr

()%

()%

()%

35 / 67

7/ 21

1/5

77/ 36

0/ 91

0/ 73

جدول  :2خصوصيات ورمي كمپوست Table 2: Vermi compost characteristics
مشخصات

pH

)%( dsm-1

7

2/7

1/ 84

EC

N

ppm

ppm

0/ 57

K

P

Zn

Fe

ppm ppm

0/ 87

059

Cu

ppm

843

45

Mn

B

)%( ppm
8/ 87

325

صهای رشدي گياه
جدول  :3تجزيه واريانس اثر تيمارهاي مختلف بر شاخ 

Table 4: Variance analysis of the effect of different treatments on growth parameters
منبع تغ يي رات

درجه      

سطح برگ

كلروفيل

)(cm2

()mgg-1.f.w.

تيمار

3

**0779/4

*35 /1

خطا

9

2971 /2

كل

17

آزادي

1/ 59

تعداد گل

تعداد برگ

**2/81

**11/29

0/2

0/800

وزن ترگیاه

)(gr

** 122 / 54
2/ 54

وزن خشك گیاه

)(gr

** 2/ 95
0/ 14

* و ** :به ترتيب معني دار در سطح احتمال  5درصد و  1درصد

نمودار  :1اثر ساده تيمارهاي مختلف بر سطح برگ گياه توت فرنگي

Fig 1: The effect of different treatments on the leaves of strawberry plants

تعداد ميوه
**0/3
0/77

5931 ، شماره سوم و چهارم، دوره یازدهم،فصلنامه زیست شناسی سلولی و مولکولی گیاهی
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 اثر ساده تيمارهاي مختلف بر تعداد گل گياه توت فرنگي:2 نمودار

Fig 2: The effect of different treatments on the flower number of strawberry plants

 اثر ساده تيمارهاي مختلف بر تعداد برگ گياه توت فرنگي:3 نمودار

Fig 3: The effect of different treatments on the leaves number of strawberry plants

 اثر ساده تيمارهاي مختلف بر وزنتر برگ گياه توت فرنگي:4 نمودار

Fig 4: The effect of different treatments on the leaves fresh weight of strawberry plants

 اثر ساده تيمارهاي مختلف بر وزن خشك برگ گياه توت فرنگي:5 نمودار

Fig 5: The effect of different treatments on the leaves dry weight of strawberry plants

 اثر ساده تيمارهاي مختلف بر تعداد ميوه گياه توت فرنگي:6 نمودار

Fig 6: The effect of different treatments on the fruit number of strawberry plants

12 ...صهای رشدی
 تأثیر ورمیکمپوست بر شاخ

 اثر ساده تيمارهاي مختلف بر سطح كلروفيل گياه توت فرنگي:7 نمودار

Fig 7: The effect of different treatments on the Chlorophyll of strawberry plants

منابع

1- Singh, A., R. K. Sharma., M. Agrawal and
F. M. Marshal. 2010. Risk assessment of
heavy metal toxicity through contaminated
vegetable from waste water irrigated area of
Varanasi, India. Tropical Ecology. 51: 375387.
2- Arancon, N., C. A. Edwards., P. Bierman.,
C. Welch and J. D. Metzeger.
2004.Influences of vermicomposts on field
strawberries: 1. Effects on growth and
yields.Bioresource Technology 93: 145153.
3- Bremness, L. 2002. Herbs. Eyewitness
Handbook, London, 178 pp.17.
4- Pramanik, P., G. K. Ghosh and Y. R.
Chung.2010. Changes in nutrient content,
enzymatic
activities
and
microbial
properties of lateritic soil due to application
of different vermicomposts. Soil Use and
Management, 26: 508–515.
5- Ievinsh G. 2011. Vermicompost treatment
differentially affects seed germination,
seedling growth and physiological status of
vegetable crop species. Plant Growth
Regul. 65(1): 169-181.
6- Hatamzadeh, A., S. S. Shafyii
Masouleh.2011.
The
influence
of
vermicompost on the growth and
productivity of cymbidiums. Caspian
Journal of Environmental Sciences.9(2):
125-132
7- Ladan Moghadam AR, Oraghi Ardebili Z,
Saidi F. 2012. Vermicompost induced
changes in growth and development of
Lilium Asiatic hybrid var. Navona. Afr J
Agric Res. 7(17): 2609-2621.

