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  ) Fragaria ananassa cv. Parosفرنگی رقم پاروس ( و اوره بر توت EMاثر کاربرد کود زیستی 

  پایدارمنظور کشاورزي  به
  

  4و اکبر قویدل 3، حامد نظري2زاده ، شهریار عینی1اکبر شکوهیان علی*
   ،دانشجوي دکتري گروه علوم باغبانی، دانشگاه محقق اردبیلی2دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشگاه محقق اردبیلی، 1

  گروه علوم خاك، دانشگاه محقق اردبیلیدانشیار 4ارشد گروه علوم باغبانی، دانشگاه محقق اردبیلی،  آموخته کارشناسی دانش3
  19/12/97؛ تاریخ پذیرش: 8/8/96تاریخ دریافت: 

  1چکیده
تواند به مرور زمان اثرات  منظور افزایش عملکرد محصول می هاي شیمیایی به افزایش مصرف کود سابقه و هدف:

زیست داشته باشد؛ بنابراین، کاهش مصرف این نوع کودها در کشاورزي پایدار ضروري  مخربی بر خاك و محیط
هاي  هاي غالب باکتري شده از ریزموجوداتی شامل جمعیت هاي انتخاب حاوي گونه EMاست. کود زیستی 
این ریزموجودات   همهباشد.  ها می هاي فتوسنتزکننده، اکتنومیست ها و تعداد کمی از باکتري اسیدالکتیک و مخمر

. این ریزموجودات صورت همزیست وجود داشته باشند توانند در کشت مایع به دو با یکدیگر سازگارند و می دوبه
تواند وابستگی به کودها و سموم  میموجب بهبود ساختمان خاك، مدیریت مواد آلی و تکمیل چرخه عناصر شده و 

وسیله افزایش فتوسنتز، تولید ترکیبات فعال  به EMریزموجودات مفید موجود در ترکیب  شیمیایی را کاهش دهد.
زي و تسریع تجزیه مواد آلی در خاك، سالمت و عملکرد  هاي خاك ها، کنترل بیماري ها و آنزیم زیستی مثل هورمون

  .دهند محصول را توسعه می
  

هاي کامل تصادفی و با سه  هاي دوبار خردشده و بر پایه طرح بلوك صورت کرت این آزمایش بهها:  مواد و روش
صورت کود اوره  اجرا شد. فاکتورها شامل نیتروژن به 1394-95هاي  تکرار در محوطه دانشگاه محقق اردبیلی طی سال

فاده با دو روش است EMکیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص) و کود زیستی  150و  100، 50در سه سطح (
  درصد بود. 3و  2، 1 ،0هاي  پاشی و خاکی همراه با آب آبیاري) در غلظت (محلول

  

مقایسه گیري داشت.  دار و مثبتی بر تمام صفات اندازه اثر معنی EMبا توجه به نتایج حاصل، کاربرد کود  ها: یافته
که  طوري جذب عناصر را نسبت به گیاهان شاهد بهبود بخشیده است. به EMها نشان داد که کود زیستی  میانگین داده

اثر بهتري در جذب  EMدرصد  2تیمار نسبت به شاهد بهبود داشته است.  EM  جذب تمامی عناصر با کاربرد تیمار
 EMصد در 3درصد و  2شده با غلظت د میوه در گیاهان تیمارترین عملکر عناصر نسبت به دیگر تیمارها داشت. بیش
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تر از سایر  درصد بیش 09/2کیلوگرم کود اوره با میزان  150شده با  هاي گیاهان تیمار دست آمد. میزان نیتروژن برگ به
گرم  کیلو 100و عملکرد گیاهان تیمار شده با سطح   ها بود. میزان عناصر پتاسیم، فسفر، روي و منیزیم در برگ غلظت

 100کاربرد کود اوره  ها ره بود. بر اساس نتایج حاصل از مقایسه میانگینتر از دیگر سطوح کود او در هکتار بیش
ترین میزان  گرم در کیلوگرم بیش میلی 139و  141ترتیب با  درصد به 3و  2تیمارهاي  EMکیلوگرم در هکتار به همراه 

 حاصل نمودند. ها منگنز را در برگ
  

تواند  پاشی و خاکی می با هر دو روش محلول EMتوان نتیجه گرفت که کاربرد کود زیستی  کلی می طور بهگیري:  نتیجه
  فرنگی گردد. سبب بهبود رشد گیاه، عملکرد محصول و جذب عناصر غذایی توسط ریشه و برگ توت

  
   مخمر، نیتروژنعناصر مغذي، کننده، ریزموجودات،  هاي فتوسنتز باکتري هاي کلیدي: واژه

  
  مقدمه

فرنگی رقم پاروس از نظر الگوي فتوپریودي  توت
رود، میوه این رقم بزرگ،  شمار می روزکوتاه به

مخروطی شکل، پوست سفت، قرمز مایل به 
رنگ، بسیار جذاب، درخشان، طعم متوسط و  نارنجی

). کود زیستی 8خوري است ( مناسب براي بازار تازه
EM شده از ریزموجوداتی  هاي انتخاب  حاوي گونه

هاي اسیدالکتیک و  هاي غالب باکتري شامل جمعیت
کننده،  هاي فتوسنتز ها و تعداد کمی از باکتري مخمر

ع دیگري از ریزموجودات هست. ها و انوا اکتنومیست
دو با یکدیگر سازگارند و  این ریزموجودات دوبه  همه
صورت همزیست وجود  توانند در کشت مایع به می

). ریزموجودات مفید موجود در 4داشته باشند (
وسیله افزایش فتوسنتز، تولید ترکیبات   به EMترکیب 

ها، کنترل  ها و آنزیم فعال زیستی مثل هورمون
زي و تسریع تجزیه مواد آلی در  هاي خاك بیماري

دهند  یخاك، سالمت و عملکرد محصول را توسعه م
هاي نیتروژنه جامد  ترین کود ). اوره یکی از مهم3(

هاي نیتروژنه جامد با  هست. این ترکیب در بین کود
ترین خلوص است. در  درصد نیتروژن داراي بیش 46

). طی 7ضمن اوره خاصیت اسیدزایی چندانی ندارد (
فرنگی که در آن از منابع  اي بر روي توت مطالعه

اوره، نیترات آمونیوم و نیترات  مانندمختلف نیتروژن 
اند که اوره به  شده بود، نتیجه گرفته پتاسیم استفاده 

سبب تشکیل بهتر میوه باالترین عملکرد را در بین 
  ).9دیگر منابع داشته است (

  
  ها مواد و روش

منظور بررسی اثرات کاربرد نیتروژن و  این طرح به
 بر میزان جذب عناصر مغذي توسط EMکود زیستی 

  فرنگی رقم پاروس  ثیر آن بر عملکرد توتأبرگ و ت
  هاي  در محوطه دانشگاه محقق اردبیلی طی سال

هاي  صورت کرت اجرا شد. آزمایش به 94-1393
هاي کامل تصادفی دوبار خردشده و بر پایه طرح بلوك

جرا شد. تیمارها شامل نیتروژن و با سه تکرار ا
 150و  100، 50صورت کود اوره در سه سطح ( به

کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص) و کود زیستی 
EM پاشی و خاکی همراه  با دو روش استفاده (محلول

درصد بود.  3و  2، 1، 0هاي با آب آبیاري) در غلظت
افزار  هاي مربوط به این پژوهش با استفاده از نرم داده

  شده و مقایسه میانگین تیمارها   تجزیه SASآماري 
  درصد  5در سطح احتمال  LSDنیز با آزمون 

افزار  ها نیز با استفاده از نرم صورت گرفت. شکل
Excel Microsoft  .رسم شد  
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  نتایج و بحث
ها نشان داد که کود زیستی  مقایسه میانگین داده

EM  جذب عناصر را نسبت به گیاهان شاهد بهبود
 1بخشیده است. به طوري که با توجه به نتایج جدول 

نسبت  EMهاي  جذب تمامی عناصر با کاربرد تیمار
 يها به شاهد بهبود داشته است. این نتایج با گزارش

 ) و گورسکی و کلیبر2013شکوهیان و همکاران (
  ). 10و  2) منطبق است (2010(

ها و دیگر  حاوي فیتوهورمون EMکود زیستی 
مواد فعال زیستی هست که پیري در گیاه را به 

) نیز چنین 1999). حسین و همکاران (11اندازد ( می
با افزایش بیوماس  EMبیان نمودند که کاربرد 

میکروبی خاك و به دنبال آن افزایش نرخ تثبیت 
وباکتر بیولوژیکی نیتروژن از طریق افزایش باکتري ازت

تواند عامل افزایش رشد  در ارتباط است که خود می
). به نقل از کاشی و یازرلو 5گیاه و عملکرد باشد (

) گزارش کردند که 1390اي و گلچین ( )، گنجه1386(
گرم در  کیلو 100با افزایش مصرف نیتروژن به بیش از 

  کرد تعداد میوه و ماده خشک میوههکتار عمل
  ).6و  1است ( فرنگی کاهش یافت توت

  
 . فرنگی رقم پاروس بر روي عملکرد و عناصر برگ توت EMاثر کود زیستی  -1جدول 

Table 1. Effect of different rates of EM on yield and leaf nutrients of Strawberry cv. Paros.  
  عملکرد

 (گرم در بوته)
yield 

(g per plant) 

  گرم  (میلیمنیزیم 
  در کیلوگرم)

Mg  
(mg.kg-1)  

  گرم  (میلیروي 
   در کیلوگرم)

Zn 
(mg.kg-1)  

  گرم  (میلیآهن 
  در کیلوگرم)

Fe 
(mg.kg-1)  

 کلسیم

(%) 
Ca 
(%) 

پتاسیم 
(%)  
K 

(%)  

فسفر 
(%)  
P 

(%) 

 نیتروژن
(%) 
N 

(%) 

  اي ام (%)
EM (%) 

136.45c 1.36b 1.02b 40.7b 2.42b 4.48b 1.26b 1.42b 
 شاهد

Control 

155.98b 2.04a 1.1ab 51.8a 2.99a 4.61a 1.93a 1.67ab 1 

185.2a 2.14a 1.17a 51.2a 3.35a 4.59a 1.99a 2.04a 2 

176.75a 2.08a 1.12a 50.5a 3.01a 4.56a 1.67a 1.84ab 3 

   باشند. نمیدار در سطح احتمال پنج درصد  حروف مشترك در هر ستون داراي اختالف معنی
means with same letters in each column have not significant difference based on LSD test (P≤0.05) 

  
کیلوگرم  100سطح اوره  2بر اساس نتایج جدول 

در هکتار بهترین اثر را در جذب عناصر فسفر، روي و 
فرنگی رقم پاروس داشته  وسیله برگ توت منیزیم به

کیلوگرم در هکتار نیز منجر به  150است و سطح 

ترین  ترین جذب نیتروژن و پتاسیم شده بود. بیش بیش
کیلوگرم در هکتار  100میزان عملکرد میوه با کاربرد 

 دست آمد. هاوره ب

  
 . فرنگی رقم پاروس توت عملکرد و عناصر برگ بر روي اثر کود اوره -2جدول 

Table 2. Effect of different rates of Urea on yield and leaf nutrients of Strawberry cv. Paros.  
 (گرم در بوته) عملکرد

yield 
(g per plant) 

  گرم در کیلوگرم) (میلی منیزیم
Mg  

(mg.kg-1)  

  گرم در کیلوگرم) (میلی روي
Zn 

(mg.kg-1)  

 (%) پتاسیم
K 

(%) 

 (%) فسفر
P 

(%)  

 (%) نیتروژن
N 

(%) 

  اوره
Urea 

(Kg.ha-1) 
148.81b 1.8ab 10.6c 4.5b 1.47b 1.48b 50 
188.68a 2.27a 11.7a 4.57ab 2.19a 1.67ab 100 
153.31b 1.65b 10.8b 4.61a 1.48b 2.09a 150 

   باشند. سطح احتمال پنج درصد نمیدار در  حروف مشترك در هر ستون داراي اختالف معنی
means with same letters in each column have not significant difference based on LSD test (P≤0.05) 
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ها کاربرد بر اساس نتایج حاصل از مقایسه میانگین
 EMکیلوگرم در هکتار به همراه  100کود اوره 
 139و  141ترتیب با  درصد به 3و  2تیمارهاي 

ترین میزان منگنز را در  گرم در کیلوگرم بیش میلی
  ).1ها حاصل نمودند. (شکل   برگ

  

  
  

  .فرنگی پاروس بر غلظت منگنز برگ توت EM اثر متقابل کود اوره و -1شکل 
  باشند) دار در سطح احتمال پنج درصد نمی اختالف معنی(حروف مشترك در هر ستون داراي 

Figure 1. Interaction of EM application types with Urea concentrations on leaf Mn of strawberry cv. Paros 
means with same letters in each column have not difference based on LSD test (P≤0.05).  

  
  گیري کلی نتیجه

  توان نتیجه گرفت که کاربرد  کلی می طور به
  پاشی و  با هر دو روش محلول EMکود زیستی 

تواند سبب بهبود جذب عناصر غذایی  خاکی می

فرنگی گردد همچنین  توسط ریشه و برگ توت
  تواند رشد گیاه و عملکرد محصول را افزایش  می

  دهد. 
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Abstract1 
Background and Objectives: Increasing the use of chemical fertilizers in order to increase 
yield can have adverse effects on soil and environment over time. Therefore, reducing the 
consumption of these fertilizers in sustainable agriculture is necessary. EM contains selected 
species of microorganisms, including dominant populations of lactic acid bacteria and yeasts, 
and a small number of photosynthetic bacteria, octanomists that are compatible with each other. 
These microorganisms improve soil structure, manage organic matter and complete the cycle of 
elements and can reduce dependence on fertilizers and chemical pesticides.  
 
Materials and Methods: This experiment was carried out as split plot based on randomized 
complete block design with three replications at the University of Mohaghegh Ardabili  
during the years 2016-2015. Treatments consisted of nitrogen as urea fertilizer at three levels 
(50, 100 and 150 kg.ha-1 pure nitrogen) and EM bio-fertilizer using two methods of application 
(foliar and soil with irrigation water) at concentrations of 0, 1, 2 and 3%. 
 
Results: According to the results, application of EM fertilizer had a significant and positive 
effect on all measured traits. 2% EM treatment had a better effect on the absorption of the 
elements than other treatments. The highest fruit yield was obtained in plants treated with 2% 
and 3% EM. Plants leaves nitrogen content treated with 150 kg of urea fertilizer was 2.9% 
higher than other concentrations. The amount of potassium, phosphorus, zinc and magnesium in 
leaf and yield of plants treated with 100 kg.ha-1 was higher than other levels of urea fertilizer. 
Based on the results of the comparison of averages, the application of urea crop 100 kg.ha-1 with 
EM and 2 and 3% produced the highest amount of Mn in the leaves. 
 
Conclusion: Generally, it can be concluded that application of EM bio-fertilizer with both 
spraying and soil methods can improve plant growth, yield and nutrient uptake by roots of 
strawberries. 
 
Keywords: Microorganisms, Nitrogen, Nutrient elements, Photosynthetic bacteria, Yeast   
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