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  چکیده

گلـدانی بـه    یآزمایشـ  ،خیار گلخانـه اي  هاي فتوسنتزيبر رنگیزهکمپوست و پوتریسین به منظور بررسی کاربرد همزمان ورمی      
فاکتورهاي مورد بررسی در این  .تکرار در گلخانه دانشگاه محقق اردبیلی اجرا شد 3تصادفی با  صورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً

بـود کـه در بسـترهاي حـاوي درصـدهاي مختلـف        )میلی مـوالر  5/1و  1، 5/0، صفر( آزمایش شامل غلظت هاي مختلف پوتریسین
 5/0بـا   )کمپوسـت بـدون ورمـی  (شاهد  تیماربیشترین مقدار کلروفیل در . شدندکاشته ) درصد 60و  40، 20صفر، (کمپوست ورمی

 5/1کمپوسـت و  درصـد ورمـی   40داري با تیمار یاختالف معن يهرچند که این تیمار از نظر آمار. تریسین بدست آمدمیلی موالر پو
کمپوسـت بـدون کـاربرد پوتریسـین     درصد ورمـی  60چنین کمترین مقدار کلروفیل در تیمارهاي هم. نداشتمیلی موالر پوتریسین 

  .کمپوست باشدوسط درصدهاي باالي ورمیرسد به دلیل ایجاد شوري تمشاهده شد که به نظر می
  

  کمپوستاي، رنگیزه هاي فتوسنتزي، ورمیپوتریسین، خیار گلخانه: کلمات کلیدي
  

  مقدمه
هاي گذشـته بـا آن آشـنا بـوده ولـی      هاي بسیار قدیمی کشاورزي است که بشر در طول قرناز روش) زیستی(کشاورزي ارگانیک    

کشـاورزي   مصرف و عدم تعادل بین تولید و مصرف باعث شد که کشاورزي صـنعتی جـایگزین  رشد سریع جمعیت، افزایش فرهنگ 
کشورهاي در حال توسعه مصرف این  ی اثرات سوء بر سالمت انسان دارد به طوریکه درمصرف کود و سموم شیمیای .)6(سنتی شود 

باشـد کـه از دیربـاز بـه     فرآوري شده از مواد آلی میکمپوست مخلوطی  .)10( المللی استبیش از استاندارهاي بینهاي مضر، نهاده
یی و بیولوژي خاك و در نتیجه رشد و افـزایش  دلیل اثرات اصالح کنندگی خاص و منحصر به فرد که بر خصوصیات فیزیکی، شیمیا

کـه از دو لفـظ    باشـد مـی کمپوست یکی از انواع مرغوب کمپوست، ورمی .)13( محصول دارد، مورد توجه کشاورزان قرار داشته است
نداشـتن   به توانکمپوست نسبت به کمپوست معمولی میعمده ورمی از مزایاي. و کمپوست تشکیل شده باشدورمی به معناي کرم 

همچنـین  . اشاره کردرا  N, P, Kباال و غلظت قابل جذب باالي عناصري چون  CECکم،  ECتعدیل شده،  pHبوي بد و نامطبوع، 
اما سطوح باالي این کود ممکن است سـبب ایجـاد    .)13( باشدمی) PGPS( تحریک کننده رشد گیاهی کمپوست محتوي موادورمی

عالئمی از قبیل کـاهش کلروفیـل، کلـروز     که میتواند منجر به شود به طور کلی این اثرات بیشتر اسمزي است اثرات شوري در گیاه
  .)3( هاي پایینی گیاهان شودبین رگبرگی و قهوه اي شدن برگ
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گیـاهی   رشـد  هـاي هاي گیاهی خیلی بیشتر از تنظیم کنندهها در سلولهستندکه غلظت آن ها ترکیباتی شبه هورمونهاآمینپلی   
شـوري سـبب افـزایش     ).11( هاي بیولـوژیکی الزم اسـت  ها جهت ایجاد پاسخآن کماست و غلظت   IAAو  ABA،CK ،GA: نظیر

 ).5( که نشـان دهنـده نقـش مسـتقیم ایـن هورمـون در پاسـخ بـه شـوري اسـت           )3( شودپلی آمین از جمله پوتریسن در گیاه می
  .)15( یب ماکرومولکول ها جلوگیري می کندتحت تنش شوري، از پراکسیداسیون لیپیدها و تخرپوتریسین 

ایـن گیـاه    .است) Cucurbitaceas( یکی از اعضاي تیره کدوئیان) Cucumis Sativus( خیار با نام علمی کوکومیس ساتیووس
، امالح معدنی و اسید هاي آلـی در تغذیـه   A،C ، B1، B2، B6درصد آب دارد ولی به علت وفور ویتامین هایی نظیر  97تا  96حدود 

  .)1(از اهمیت ویژه اي برخوردار است مدرن امروزي 
  

  هامواد و روش
 .تکرار، به صورت گلدانی و در گلخانـه اجـرا شـد    3تصادفی با به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً  1393این آزمایش در بهار    

خیسانده شده و سپس در گلدان هاي کوچک محتوي پیـت   روز 3بذرها قبل از کاشت به مدت  در این آزمایش به منظور تولید نشا،
درصد حجمـی   60و  40، 20، 0برگی رسیدند به گلدان هاي بزرگ حاوي  3-4و هنگامی که به مرحله  ماس و پرالیت کشت شدند

ها در داخل گلخانه به صورت ردیفی و کامالً تصادفی بـود بـه طـوري کـه فاصـله بـین       چیدمان گلدان. کمپوست انتقال یافتندورمی
هـاي   دو هفتـه پـس از انتقـال نشـاها بـه گلـدان      . متر در نظر گرفته شدسانتی 55ها در ردیف متر و فاصله بوتهسانتی 85ردیف ها 

میلی موالر محلـول پاشـی شـده و ایـن      2و  5/1، 5/0، )شاهد(کمپوست شامل خیار به وسیله درصدهاي مختلف ورمی گیاه بزرگ،
  .عمل هر دو هفته یکبار تکرار شد

درصد به تدریج سائیده  80گرم از بافت برگ را با استون 2/0.براي سنجش رنگیزه هاي فتوسنتزي از بافت برگی تازه استفاده شد   
محلـول  . میلـی لیتـر رسـانده شـد     20درصد بـه حجـم    80کلروفیل وارد محلول استونی شود و در نهایت حجم محلول با استون تا 

نـانومتر   663و  645، 470و سپس جذب نوري محلول رویی در طول موج  دور سانتریفوژ گردید 400دقیقه در  10حاصل به مدت 
  .)9(ها و کارتنوئید طبق معادله زیر به دست آمدو مقدار کلروفیل توسط اسپکتروفتومتر قرائت شد

  
Chlorophyll a= (19.3*A663 –0.86*A645) V/100W 
Chlorophyll b= (19.3*A645 –3.6*A663) V/100W 
Chlorophyll t= Chlorophyll a + Chorophyll b 
Carotenoids = ( 1000a470- 1.82 Ca – 85.02Cb)/ 198 

  
اي دانکن و در دامنه مقایسه میانگین ها با استفاده از آزمون چند. تجزیه شد SASداده هاي حاصل از آزمایش به وسیله نرم افزار 

  .درصد انجام شد 5سطح احتمال 
  

  نتایج
، bگردید ولی بین کلروفیل   aدر کلروفیل داریکمپوست سبب ایجاد اختالف معنورمیها، بر اساس نتایج تجزیه واریانس داده   

در همه صفات  دارمعنیتیمار با پوتریسین سبب ایجاد اختالف همچنین . مشاهده نشدداري اختالف معنیکلروفیل کل و کارتنوئید 
به مورد بررسی صفات  کلیهدر دار معنیسبب ایجاد ااختالف کمپوست نیز گردید و تیمار اثر متقابل پوتریسین و ورمیمورد بررسی 

  .شدb کلروفیل جز 
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میلی موالر پوتریسین  5/0با  )کمپوستبدون ورمی(تیمار شاهد ها نشان داد که بیشترین مقدار کلروفیل در مقایسه میانگین داده   
میلی موالر پوتریسین  5/1کمپوست و درصد ورمی 40با تیمار داري معنیاختالف  يهرچند که این تیمار از نظر آمار. بدست آمد

-کمپوست بدون کاربرد پوتریسین مشاهده شد که به نظر میدرصد ورمی 60 روفیل در تیمارچنین کمترین مقدار کلهم. نداشت
پوتریسین سبب افزایش  محلول پاشی گیاهان کشت شده با .کمپوست باشدرسد به دلیل ایجاد شوري توسط درصدهاي باالي ورمی

کمپوست اختالف میلی موالر پوتریسین با تیمار بدون کاربرد ورمی 1کمپوست با یدرصد ورم 60به طوري که تیمار  کلروفیل شد
این نتایج با نتایج پیشین مبنی بر اثر پوتریسین بر کاهش اثرات تنش هاي غیرزنده از جمله . از نظر آماري نشان ندادداري معنی

  ).18، 16 ،8( دارد تشوري مطابق
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  بحث
موالر پوتریسین بدون ورمی میلی 0/ 5درغلظت هاي  aمقدار کلروفیل که جدول مقایسه میانگین نشان داد نتایج حاصل از      

نیز در گیاهان شاهد  b داري نشان داد و کلروفیل افزایش معنی درصدي ورمی کمپوست 40به همراه کاربرد  5/1کمپوست و 
ها بر  رشد گیاهان توتون در آمینکه این نتایج با نتایج حاصل از تحقیقات حاجی بلند و همکاران در کاربرد پلی. افزایش یافت

پوتریسین از کاهش  در حالی که. )2( گردید  aکاربرد پلی آمین ها موجب افزایش کلروفیلچنین شرایط شوري مطابقت داشت هم
 –اکسیدانی، کمک به تعادل کاتیون مربوط به اثر آنتی و نقش پوتریسین در افزایش رشد احتماالً .)7( کندکلروفیل جلوگیري می

در درصد هاي باالي پوتریسین به دلیل شوري  aکاهش مقدار کلروفیل . عمل به عنوان منبع ازت بوده است آنیون و یا احتماالً

بر اساس آزمون دانکن ندارد 5%داري در سطح باشند اختالف معنیکه داراي حروف مشترکی میهایی میانگین               
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 aداري در مقدار کلروفیل به گونه اي که افزایش معنی است شده خاك بوده که سبب کاهش ظرفیت برانگیختگی فتوسیستم
  .)14( گزارش شدتوسط کاربرد پوتریسین 
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