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  چکیده

خیار گلخانـه اي یـک آزمـایش گلـدانی بـه       بر خصوصیات رویشیکمپوست و پوتریسین کاربرد همزمان ورمی به منظور بررسی     
فاکتورهـاي مـورد بررسـی در ایـن      .شد تکرار در گلخانه دانشگاه محقق اردبیلی  3 باتصادفی  صورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً

کمپوست در بسترهاي حاوي درصدهاي مختلف ورمی )میلی موالر 5/1و 1، 5/0صفر،( نآزمایش شامل غلظت هاي مختلف پوتریسی
داشـت   ايخیار گلخانـه بر صفات رویشی  داريتاثیر معنیکمپوست نتایج نشان داد که کاربرد ورمی .بود) درصد 60و 40، 20صفر، (

افزایش یافت بـه طـوري   داشت و با افزایش غلظت پوتریسین مقدار کلروفیل نیز دارمعنیبر کلروفیل برگ تاثیر  فقطولی پوتریسین 
  .بیشترین میزان کلروفیل حاصل شد موالر پوتریسین،میلی 5/1تیمار  که در

  
  .کمپوستاي، صفات رویشی، ورمییار گلخانهپوتریسین، خ: کلمات کلیدي

  
  مقدمه

بـه منظـور تولیـد محصـوالت      خـاك و محـیط رشـد گیـاه اسـتوار اسـت،       در کشاورزي ارگانیک که اساس آن بر مدیریت صحیح   
در  گیـاه نیـاز  مورد  غذاییشود تعادل بین عناصر  اي عمل می گونه به ،جمعیت در حال رشد کشاورزي در پاسخ به تقاضاي روزافزون

از کودهاي طبیعی نظیر خـاك  خاك حفظ شده و درفراهم نمودن خاك مناسب براي کشت و کار، به جاي استفاده از کود شیمیایی 
-تواند جایگزین مناسبی بـراي کـود  کمپوست میاستفاده از پسماند ورمی. برگ، جلبک و کودهاي حیوانی و بیولوژیکی استفاده شود

محتواي نمـک بـاالي    ،قابل توجه این کودها یکی از مشکالت مهم و. هاي شیمیایی در جهت افزایش کمیت و کیفیت محصول باشد
  .)7(کاهش رشد ناشی از شوري خاك در بسیاري از گیاهان، با کاهش میزان فتوسنتز ارتباط دارد . شدباآن می

ممکـن  اما سطوح باالي ایـن کـود   . قرار گیرد کودآلی در کشاورزي ارگانیک مورد استفاده یک کمپوست می تواند به عنوان ورمی   
و حتی می تواند باعث مرگ خیار به عنوان یکـی   داشتهکه بر روي رشد و نمو گیاه تاثیر ایجاد اثرات شوري در گیاه شودسبب است 

  .از محصوالت حساس به شوري خاك و آب می باشد
که نشان دهنده نقش مستقیم این هورمون در پاسخ به  )9( شودشوري سبب افزایش پلی آمین از جمله پوتریسن در گیاه می

  .)10( شوري است
  

  اهمواد و روش
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در .در گلخانه اجرا شدو تکرار، به صورت گلدانی  3 تصادفی با به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً 1393این آزمایش در بهار    
خیسانده شده و سپس در گلدان هاي کوچک محتوي پیت  روز  3 به مدت قبل از کاشت، بذرها این آزمایش به منظور تولید نشا

درصد حجمی  60و  40، 20، 0 برگی رسیدند به گلدان هاي بزرگ حاوي 3-4هنگامی که به مرحله و ندماس و پرالیت کشت شد
ي که فاصله بین تصادفی بود به طور ها در داخل گلخانه به صورت ردیفی و کامالًچیدمان گلدان. کمپوست انتقال یافتندورمی

هاي  از انتقال نشاها به گلدان پسهفته  دو. در نظر گرفته شد متر درسانتی 55ها در ردیف متر و فاصله بوتهسانتی 85ردیف ها 
هر این عمل و شده میلی موالر محلول پاشی  5/1 و 1، 5/0، )شاهد(شامل  پوتریسین ،گیاه خیار به وسیله درصدهاي مختلفبزرگ

  .دو هفته یکبار تکرار شد
هدایت گیاهان به صورت عمودي به مبارزه با آفات، ، عملیات داشت از جمله آبیاري، حذف علف هاي هرز ،در طی مراحل رشد   

  .انجام شد هاي جانبیحذف شاخهوسیله ریسمان و 
 SPAD 502 )9ارتفاع بوته، میزان سبزینگی یا کلروفیل توسط دستگاه کلروفیل سنج قابل حمل  ویژگی هاي مورد ارزیابی شامل   

به وسیله آزمایش داده هاي حاصل از  .گیري شد، تعداد گره، تعداد برگ و قطر ساقه توسط کولیس دیجیتال اندازه)هر بوته بار در
  .انجام شددرصد  5در سطح احتمال  ودانکن  ايآزمون چنددامنه ا استفاده ازمقایسه میانگین ها ب. تجزیه شد SASار نرم افز

  نتایج و بحث
در وشاخص کلروفیل  بردار بود در صورتی که اثر پوتریسین تنها یدرصد معن 1و کلروفیل برگ در سطح تعداد گره، قطر ساقه 

-ورمی اثر متقابل د گره ، قطر ساقه تحت تاثیرشاخص هاي ارتفاع گیاه، تعداد برگ، تعدا .بوددارمعنیدرصد  1 احتمال سطح
  مپوست و پوتریسین قرار نگرفتندک

بیشترین ارتفاع، تعداد برگ، تعداد گره و قطر ساقه مربوط به درصدهاي نشان داد که ) 2جدول (ها ه ن دادجدول مقایسه میانگی
کلروفیل در همه مقادیر میزان و  با تیمار شاهد داشتنددارنیمعاختالف از لحاظ آماریتیمارها تمامو مختلف ورمی کمپوست بود 

-به جز شاخص کلروفیل، اثر معنیتیمار با پوتریسین . داشتشاهد تیمار با داري معنیاختالف  ،درصد 40کمپوست به غیر از ورمی
 میلی موالر پوتریسین مشاهده شد 5/1و  5/0باالترین مقدار کلروفیل در غلظت هاي . گیري نداشتداري بر سایر صفات مورد اندازه

  
  ايیات رویشی خیار گلخانههاي مختلف پوتریسین خصوصتجزیه واریانس تاثیر ورمی کمپوست و غلظت  - 1جدول 

      میانگین مربعات        
  کلروفیل برگ  قطر ساقه  تعداد گره  تعداد برگ  ارتفاع گیاه  درجه آزادي  منابع تغییرات

  28/22**  42/15**  4/13**  91/18**  68/31**  3  ورمی کمپوست
  ns24/8  ns75/0  ns79/0  ns59/0  **91/61  3  پوتریسین

* ورمی کمپوست 
  پوتریسین

9  ns5/20  ns25/0  ns33/1  ns02/2  **01/17  

  56/0  1/2  41/2  98/2  97/58  23  اشتباه آزمایشی
  44/1  46/11  79/12  53/14  15/24    ضریب تغییرات

** ،* ،ns  و عدم معناداري% 5، %1به ترتیب معناداري در سطح 
 

هاست که براي گیاه ارزش غذایی  اجساد کرماي از فضوالت کرم به همراه مواد آلی تجزیه شده و نیز  کمپوست، مجموعه ورمی
نوع کرم خاکی در طبیعت وجود دارد که با کاوش خاك و تغذیه عناصر موجود در خاك و آمیختن آن  2700بیش از .  فراوانی دارد
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مپوست نسبت کمزیت نسبی ورمی  .دهند کنند و قدرت باروري آن را افزایش می هاي موجود در بدن خود، خاك را تازه می با آنزیم
به کمپوست زباله هاي شهري را می توان مربوط به بهبود حاصلخیزي خاك و همچنین تولید مواد هیومیک و سایر مواد محرك 

کمپوست توسط ریز موجودات و در نتیجه افزایش زیست رشد نظیر هورمون هاي رشد گیاهی دانست که در طی فرایند تولید ورمی
کمپوست با خواص فیزیکی و شیمیایی اسید هیومیک موجود در ورمی). 11(شوندیکروبها تولید میتوده، فعالیت و تنوع زیستی م

و عناصر غذایی و افزایش هورمون هاي تنظیم کننده رشد باعث افزایش تجمع نیتروژن توسط گیاه  آب افزایش ظرفیت نگهداري
  ).6( فاکتورهاي رشد را افزایش خواهد دادشده و با افزایش نیتروژن 

 
به نظر می رسد که بهبود  باشد،پارامترهاي حاصلخیزي خاك میوابسته به  چنین از آنجایی که رشد و نمو گیاه شدیداًهم   

 باشدرشد گیاه نسبت به تیمار شاهد  کمپوست دلیل افزایشخصوصیات فیزیکی، شیمیایی و زیستی بستر کشت به وسیله ورمی
تحقیقات  در). 1(اي شددر خیار گلخانهکمپوست سبب افزایش سطح برگ و تعداد برگ ورمیبر اساس نتایج حاصل از آزمایش، ).4(

. تحت تاثیر ورمی کمپوست مشاهده شده است) 8(بادنجان و بامیه ) 12(دیگري نیز افزایش ارتفاع گیاه تربچه و گل همیشه بهار 
اثرات منفی ند یک راهکار مناسب براي کم کردنگیاه، می تواکمپوست به عنوان یک کود آلی، عالوه بر افزایش رشد ورمی استفادهاز

ایجاد شوري کمپوست سبب ازطرفی سطوح باالي ورمی) 3(هاي شور باشدناشی از غلظت زیاد عناصري مانند سدیم و کلر در خاك
هاي غیرزنده برابر تنش ایجاد مقاومت گیاه در سببپوتریسین با تجمع در بافت گیاه در طی دوران تنش  .در بستر کاشت می گردد
بب افزایش کلروفیل کمپوست سبه همین علت غلظت هاي باالي پوتریسین در درصدهاي باالي ورمی) 5( از جمله شوري می شود

  .در خیار گردید
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