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  ، کمپوست و کود نيتروژنه.Trichoderma harzianum  ،کمپوستورمي ها:كليد واژه

هاي خاکي ي است که از تجزيه ميکروبي و ثبات مواد آلي در اثر فعاليت مشترک کرمکمپوست کودورمي چكيده:

(Eisentia foetidaو ميگروارگانيسم )شيميايي کمپوست داراي خصوصيات فيزيکوورميآيد. هاي مختلف بدست مي

از  Trichodermaهاي متعلق به جنس قارچي باشد. گونهمناسب بوده و از نظر عناصر غذايي قابل جذب غني مي

 روند. قارچهاي متداول و غالب در خاک، مواد و بقاياي گياهي خشبي و سبز در حال پوسيدن به شمار ميجمله قارچ

Trichoderma harzianum ثير مصرف أتدهد. به منظور بررسي قابليت دسترسي عناصر را براي گياهان افزايش مي

بر رشد، عملکرد و غلظت عناصر غذايي، آزمايشي در قالب طرح  ماکمپوست و تلقيح با قارچ تريکودرخاکي ورمي

کودهاي شيميايي مورد -2شاهد، -1بلوکهاي کامل تصادفي در سه تکرار اجرا شد. تيمارهاي آزمايشي شامل: 

کمپوست کود گاوي )محتوي ورمي-3استفاده در منطقه مغان بر اساس نتايج خاکشناسي زمين زراعي مورد کشت، 

کمپوست معادل کمپوست کود گاوي )محتوي نيتروژن -4کمپوست معادل نيتروژن کود شيميايي(، ورمينيتروژن 

- -6و  Trichoderma harzianumکمپوست کود گاوي تلقيح شده با قارچ ورمي -5نيتروژن کود شيميايي( ، 

-اد گره، طول ساقه، ميانباشد. بيشترين تعدمي Trichoderma harzianumکمپوست کود گاوي تلقيح شده با قارچ 

در ماه سوم  harzianum Trichodermaکمپوست تلقيح شده با قارچ گره، قطر ساقه، طول ريشه در تيمار ورمي

 harzianumکمپوست تلقيح شده با قارچ برداري ولي بيشترين ميزان کلروفيل و هدايت روزنه در ورمينمونه

Trichoderma برداري مشاهده شدند. بيشترين ميزان نيتروژن در تيمار کود نهبه ترتيب در ماه دوم و اول نمو

کمپوست تلقيح شده با قارچ برداري ولي بيشترين ميزان پتاسيم و فسفر در تيمار ورمينيتروژنه در ماه اول نمونه

harzianum Trichoderma ل و برداري مشاهده شد. بيشترين ميزان عملکرد دانه، وزن تر بالدر ماه اول نمونه

در زمان برداشت مشاهده شد.  Trichoderma harzianumکمپوست تلقيح شده با قارچ پروتئين دانه در تيمار ورمي

کمپوست و تلقيح آن با قارچ تريکودرما روش مناسبي براي افزايش کمي و کيفي محصول ذرت بنابراين مصرف ورمي
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 مقدمه -1-1

مواد آلي خاک، مجموعه بقاياي گياهي و حيواني است که بخشي از آن از پوسيدن موادِ آلي و بخش    

بع عالي غذا و انرژي شود. بقاياي گياهان و حيوانات يک منديگر آن از سنتز موادِ آلي جديد تشکيل مي

کنند، بالفاصله پس از اضافه شدن بقاياي گياهي و حيواني به هاي خاک فراهم ميبراي ميکروارگانيسم

کنند. ها شروع به تجزيه اين مواد و استفاده از آن به عنوان منبع انرژي و غذا ميخاک ميکروارگانيسم

وجودات ريز خاک به هوموس که مادهِ آلي بقايا و فضوالت آلي پس از مراحل مختلف تجزيه توسط م

شوند. در واقع هوموس عبارتست از يک مخلوط کمپلکس نسبتاً مقاوم به تجزيه پايداري است، تبديل مي

شود ها تشکيل ميها )گياهي و حيواني( و يا سنتز به وسيله ميکروارگانيسمميکروبي که در اثر تغيير بافت

هاي فيزيکي، شيميايي و بيولوژيکي خاک لت اثرات مطلوبي که بر ويژگي(. موادِ آلي به ع1383)اوستان، 

دارند، باعث حفظ و تقويت حاصلخيزي خاک شده و بعنوان يکي از اجزاي اصلي باروري خاک شناخته 

(. کودهاي دامي 1375شوند و تأثير به سزايي بر رشد و نمو گياه و عملکرد محصول دارند ) ملکوتي، مي

باشند زيرا عناصر مورد نياز گياهان هستند جايگزين مناسبي براي کودهاي شيميايي ميکه حاوي اکثر 

ها بوده و خاک را در دراز کود دامي عالوه بر وجود عناصر پرمصرف به مقدار کمتري داراي ريز مغذي

بيشتر کشورهاي در حال توسعه براي (. 1383مدت در جهت تعادل پيش خواهد برد )ملکوتي، 

کردند، اما در چند دهه اخير هاي زراعي خود از کودهاي آلي استفاده ميو تقويت زمين حاصلخيزي

کودهاي شيميايي به دليل ارزاني، جابجايي و انبار کردن آسان به سرعت جانشين کودهاي آلي شدند، 

ر هاي زراعي در معرض فرسايش و نابودي قرااهميت مواد آلي به فراموشي سپرده شد و در نتيجه خاک

فعاليت  برايشوند در صورت وجود شرايط مناسب گرفتند. بقاياي گياهي يا جانوري که به خاک اضافه مي

مواد آلي صرف نظر شوند. هاي خاک به سرعت تجزيه شده و به مواد آلي خاک تبديل ميميکروارگانيسم

تي که با شرايط از فراهم کردن عناصر غذايي، اثرات مختلفي را بر خصوصيات خاک به ويژه خصوصيا

(. براي حفظ سطح حاصلخيزي و قدرت 2006و همکاران، 1گذارد )پدرافيزيکي خاک مرتبط هستند مي

ماده  (.1992، 2باروري يک خاک، ميزان ماده آلي آن بايد در سطح مناسبي حفظ شود )باروزيني و دلزان

هاي زراعي کشور کمتر از اکآلي کليد حاصلخيزي و باروري خاک است. متأسفانه سطح مواد آلي اغلب خ

هاي ازته و عدم هاي شيميايي به خصوص کودرويه کوديک درصد است که اين امر معلول مصرف بي
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هاي زراعي (، يک راه حل براي افزايش مقدار مواد آلي خاک1375هاي آلي است )ملکوتي، استفاده از کود

باشد. توجه به افزايش بازده توليد د سبز ميهاي آلي از قبيل کود حيواني وکوکشور، استفاده از کود

در ايران و به  تواند نقش مهمي در تضمين امنيت غذايي کشور داشته باشد.محصوالت کشاورزي، مي

هاي هاي قابل توجهي جهت انتخاب و اصالح سيستمخصوص در مناطق خشک و نيمه خشک، پژوهش

هاي ايران داراي مواد آلي اندک، حساس نکه اغلب خاکزراعي بهينه انجام نگرفته است. لذا با توجه به اي

؛ حاج عباسي و همکاران، 2002باشند )شيراني و همکاران، بندي و ساختمان ناپايدار ميبه سله

رسد. ي کاربرد کودهاي آلي در مناطق مختلف ضروري به نظر ميهايي در زمينهانجام پژوهش ،(2000

به  (.1382گردند )ملکوتي، اهي و زوايد زندگي انساني تقسيم ميکودهاي آلي به سه گروه حيواني، گي

منظور افزايش قابليت توليد محصول و حصول نياز روز افزون به مواد غذايي هماهنگ با رشد جمعيت، 

لزوم بازيافت و تبديل منابع و پسماندها ضروري است. پسماندهاي حيواني و گياهي از بهترين منابع مورد 

هاي کمپوست شامل فضوالت کرمورمي (.1389ياري از کشورها هستند )هاشمي مجد، استفاده در بس

هاي خاکي و ساير هاي خاکي، کرمهاي تخم کرماند، کپسولآلي که به طور جزيي تجزيه شده خاکي، مواد

هاي خاکي است که از نظر مواد غذايي هاي خاکي محصول جانبي کرمجاندارن ريز است. فضوالت کرم

کمپوست (. ورمي1998، 1تواند به کار رود )اسميتنياز گياهان غني و به عنوان ماده بهساز مي مورد

کمپوست غير مستقيم  ازطريق تاثير بر ميکروفلور خاک، رشد هاي رشد است. ورميحاوي تنظيم کننده

اوي پيت، کمپوست به محيط رشد حدهد. براي مثال اضافه کردن ورميگياهان را تحت تاثير  قرار مي

ضايعات آلي به سرعت توسط  (.1998، 2دهد )ادواردز و باروميکوريزا را افزايش ميميزان تشکيل کلني 

هاي خاکي خرده ريز و تجزيه و محصول فرايند، موادي است پايدار، غيرسمي و با ساختمان مناسب کرم

از خاک براي پروراندن گياهان استفاده بهسِِِِ توان از آن به عنوان مادهکه ارزش اقتصادي زيادي دارد و مي

شوند در صورت وجود شرايط بقاياي گياهي يا جانوري که به خاک اضافه مي(. 1389نمود )هاشمي مجد، 

آورند. هاي خاک تجزيه شده و مواد هوموسي را به وجود ميمناسب تحت تأثير فعاليت ميکروارگانيسم

از مواد آلي در حال پوسيدن در خاک جداسازي و شناسايي هايي که به فراواني يکي از ميکروارگانيسم

هاي بررسي محققين نشان داده که برخي از گونه باشد.مي  Trichoderma harzianumهاي گرديده گونه

توان به مي شوند. از جمله اين راهکارهاتريکودرما تحت راهکارهاي خاصي سبب افزايش رشد گياهان مي

يد آمينه در محيط ريشه گياهان و افزايش جذب عناصر غذايي اشاره نمود )گراول افزايش انتقال قند و اس

ها، يک روش خوب در کنترل در بسياري از گياهان زراعي، کنترل بيولوژيک بيماري(. 2007، 3و همکاران

باشد. در ضمن اين روش با سيستم کشاورزي پايدار نيز همخواني هاي خاکزاد و شاخ و برگي ميبيماري

-توان از آن به عنوان يکي از عمليات کشاورزي پايدار نيز استفاده کرد. از ميان ميکروارگانيسماشته و ميد

                                                 
1- Smith                    2- Edwards and Burrows   3- Gravel 
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زاي کشاورزي است هاي بيماريترين عامل کنترل بيولوژيک قارچمعمول .Trichoderma sppهاي مفيد، 

-هاي پس از برداشت مييهاي خاکزاد، هوازاد و بيمارکه در چندين محصول زراعي باعث ايجاد بيماري

، در چند گونه زراعي و Trichoderma sppشوند.  عالوه بر اين افزايش رشد گياهان در نتيجه تلقيح با 

باغي ديگر از قبيل لوبيا، خيار، فلفل، ميخک، ذرت و گندم گزارش شده است، ولي با اين حال، بيشتر اين 

در بين غالت، ذرت پس از  باشد.و ارتفاع گياه مي در رشد Trichoderma sppها حاکي از تاثير .گزارش

از آنجايي که ذرت به و  (1999، 1دهد )تولنار و مبيررا تشکيل مي غذايي دنيا مهمترين ماده گندم و برنج

عنوان يک محصول مهم و استراتژيک کشور از اهميت به سزايي برخوردار است و دشت مغان به عنوان 

باشد. اين تحقيق به جهت کشت ذرت و تهيه بذر ذرت کشور مطرح مي يکي از مناطق بسيار مساعد

کمپوست  بر روي و ورمي  Trichoderma harzianumکمپوست تلقيح شده بابررسي تاثير  ورمي منظور

 پارامترهاي رشد گياه ذرت و مقايسه آن با کودهاي شيميايي رايج در منطقه مغان به مرحله اجرا در آمد.

 

  نابعم يبررس -1-2
 

 ذرت و جايگاه توليد آن در ايران و جهان -1-2-1  

 اقتصادي ذرت اهميت -1-2-2  

 هاي اخير در اغلب کشورهاي جهان به سرعتسطح زير کشت و همچنين مصرف ذرت طي سال    

در دنياي  هاي مختلف آنبه علت اهميت زيادي که فراورده 1984افزايش يافته و اين نسبت از سال 

ميليون  140باشند، رشد زيادتري داشته و در حال حاضر سطح زير کشت آن به حدود را ميامروز دا

وم سن غالت مقام ميليون تن بالغ گرديده و بعد از گندم و برنج در بي 468هکتار و مقدار محصول آن به 

فه سيلوي علو وکيلوگرم  3500را احراز نموده است. متوسط توليد دانه آن در جهان از هر هکتار حدود 

دي لعاده زيااکيلوگرم بالغ گرديده است. در جهان امروز، ذرت به علت اهميت فوق  36000آن به حدود 

شت و کح زير ها، پرندگان، مصارف دارويي و صنعتي دارد، نسبت به افزايش سطکه در تامين غذاي دام

اي ه دارکشورهاي جهان همچنين بهبود تکنيک زراعت آن اقدامات اساسي به عمل آمده و در بيشتر ک

دابنده، ايد )خنمباشند، محصول قابل توجهي توليد ميشرايط آب و هوايي مناسب براي رشد اين گياه مي

1387.) 

، 2اسپراگو و ددلي) باشددرجه مي 55 تا 30هاي جغرافياييعرض، نش ذرتکترين محل پراهعمد   

که  باشندآمريکاي التين مي چين و شمالي، ي ذرت، آمريکايمهمترين کشورهاي توليد کننده (.1988

                                                 
1- Tollenaar and Mbwyer   2- Sprague and Dudley 
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را  آننصف توليد جهاني  از اندکي کمتر ،درصد سطح زيرکشت جهاني ذرت 14 داشتن آمريکاي شمالي با

(. بزرگترين صادرکنندگان ذرت را کشورهاي آمريکاي 1973، 1پينتوس) به خود اختصاص داده است

 دهنديل ميکجنوبي تشژاپن، روسيه و کره دگان آن راآرژانتين و بزرگترين واردکنن شمالي، فرانسه و

-مرتبه برنج در گندم و اي است وي دانهدرآمريکاي التين ذرت مهمترين غله (.1988اسپراگو و ددلي، )

دهد و يل ميکاي را نشاسته تشترکيب عمده ذرت دانه (.1999تولنار و مبير، ) قرار دارند بعديهاي 

 افزون بر (.1999، 2تولنار و دير) آن است ز ذرت بر مبناي نشاسته موجود دري صنعتي ااستفاده بيشتر

-مي قرار ستخراجبه عنوان روغن ذرت مورد ا درصد روغن وجود دارد که 37 تا 30در جنين ذرت  ،اين

درصد وزن دانه  6درصد و پريکارپ  11جنين  ،درصد 83آندوسپرم  (.1988اسپراگو و ددلي، )گيرد 

 .(1999؛ تولنار و دير، 2000فائو، ) دهندمي يلکذرت را تش
 

 تكامل و پراكنش ،مبدا -1-2-3  

ذرت  درا به عنوان ج 3تئوسنت نظريه اول. استدو نظريه عمده در مورد مبدا و خاستگاه ذرت مطرح    

غير از تئوسنت حاصل شده  يوحش از يک ذرت يکه  ذرت زراع استنظريه ديگر معتقد  وکند معرفي مي

 نظريه دوم نزد عموم پذيرفته شد ،که در دهه گذشته صورت گرفت ياگسترده تحقيق و مطالعه. با است

 قدمت ذرت را ،بدست آمد مکزيک 4تئوکان که از دره يشناسترين شواهد باستانيقديم(. 1990)دوبلي، 

 يمناطق فرض اگر چه (.1967)مانگلزدرف و همکاران، کند يسال قبل از ميالد تعيين م 7000حدود  در

 ولي، هستندمجزا  يکديگر از يجغرافياير از نظ ،اندشده شدن ذرت پيشنهاد ياهلمراکز که به عنوان 

 يذرت امروز .(1990)دوبلي،  داده است يشدن ذرت فقط در مکزيک رو يرسد که اهليامروزه به نظر م

که  يبه طور ،باشديتفاوت مم بسيار يبيولوژيک نظر خود از ياست و با اجداد وحش تزيگوورتهي گياه

خويشاوندان از  5ماکوپسو تري در طبيعت پيدا کرد. ذرت تئوسنت يوحش  به صورت توان آن را ينم

علف هرز  يهستند. تئوسنت نوع 6آدايطايفه م ياعضا روند. اين سه گياه ازينزديک ذرت به شمار م

 از و تراکوم به ذرت نزديکسقايسه با تريپم در يو از لحاظ خويشاوند کروموزوم دارد 20يکساله است که 

و در نسل اول نتاج  يتوانند با هم تالقيتئوسنت و ذرت م ،باشد. به عالوهيمشابه ذرت م يلحاظ مرفولوژ

-از دورگ به احتمال زياد از صاحب نظران عقيده دارند که ذرت يبعض ،را توليد کنند. با اين حال يبارور

 . تصور(1378اربط، )کاظمي و تئوسنت به وجود آمده است 7تيره پوآسه از بين يک گياه ناشناخته يگير

متعدد و  يهايکشور پرو و سپس مکزيک باشد. از بررس ،اوليه اصالح ذرت و يشود که محل اصليم

در دمت آن را ق اندتوانسته ،ذرت در مکزيک به عمل آمده است گرده هايدانه اثر تجزيه که در يمختلف

                                                 
1- Pinthus                2- Tollenaar and Dwyer  3- Teosinte  4- Tehuacan                              

5- Tripsacum spp   6- Mydeae                              7- Poaceae 
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وسيع  يقدرت سازگاريي مانند هاذرت به دليل ويژگي (.1375)کريمي،  سال تخمين بزنند 8000 حدود

بسيار زود در تمام دنيا گسترش يافت و مکان دوم را پس از گندم از نظر سطح ، متنوع يبا شرايط اقليم

 (.1375)کريمي،  شت به خود اختصاص دادکزير 

 ذرت در ايران تاريخچه  -1-2-4  

 ي اخير درهاالگياه تا چند سال پيش در ايران چندان معمول و متداول نبود، لکن در س زراعت اين    

ه اني که بامدارداثر توجه شاياني که به امر دامداري و پرورش دهندگان مرغان گوشتي و تخمگذار و نيز 

 وت صنعتي جارخاناند و از طرف ديگر نياز فراواني که کاتوليد و پرورش گاوهاي شيري و گوشتي پرداخته

سال  5 ه و درهاي اين گياه دارند، به سرعت سطح زير کشت آن افزايش يافتحتي داروسازي به فراورده

ار هکتار ذرت هز 45هزار هکتار رسيده و در حال حاضر حدود  100هزار هکتار به بيش از  14گذشته از 

گردد. شت ميد و مناسب کشور کاي سيلويي در مناطق مستعهزار هکتار ذرت علوفه 90اي و حدود دانه

ق ا از طريهقاليتاريخچه و يا زمان ورود ذرت به ايران به طور دقيق مشخص نيست. لکن در زماني که پرت

ا به ذر ذرت رياد ببنادر جنوب به ايران وارد شدند و مدتي نيز در اين مناطق سکونت داشتند به احتمال ز

ت. بوده اس کشور نيز در ايران در ابتداف مناطق مستعد جنوب ايران آورده و مرکز اوليه کاشت اين گياه

 د.دهنبرخي از گزارش کنندگان ورود ذرت را به ايران به دوره شاه اسماعيل صفوي نسبت مي
 

 گياه شناسي  مشخصات -1-2-5  

ن که مهمتري هاي زيادي استبوده و داراي گونه Zeaذرت يکي از گياهان مهم تيره غالت و از جنس    

عموالٌ مهي، ولي تدار و ميان باشد. ساقه آن مانند ساير غالت بندبند گرهکروموزوم مي 2n=20با  maysآن 

ها به نمايد. ساقهيسانتي متر تغيير م 20تا  6ها در انواع مختلف بين بدون انشعاب است. فاصله بين گره

رايط طول ساقه ير نموده و در بعضي شمتر تغي 5تا  2طور مستقيم و يا راست بوده، ارتفاع آنها حدود 

عدد  48ا ت 8هاي ذرت در روي هر ساقه بين متر هم برسد. تعداد برگ 8ذرت ممکن است حداکثر به 

ر و ارقام عدد برگ دارد. ارقام زودرس داراي برگ کمت 18تا  12تغيير نموده و بطور متوسط حدود 

 ديررس برگ بيشتري دارند.

متر خاک سانتي 5تا 3هاي ثانويه که در عمق عدد ريشه و ريشه 5تا  3آن حدود  هاي اوليهتعداد ريشه   

هاي جانبي و يا نابجا از باشند. ذرت داراي خاصيت توليد ريشهعدد مي 20تا  15آيند حدود بوجود مي

باشد که اين وضع به استحکام گياه هاي پاييني خود که نزديک به سطح خاک هستند، مياطراف گره

نمايد. ذرت گياهي است يک پايه، لکن نموده و آن را در برابر ورس و بادهاي شديد مقاوم مي کمک
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هاي ساقه و در باشند از محل گرهگلهاي نر در انتهاي ساقه و گلهاي ماده که تشکيل دهنده ميوه ذرت مي

 آيند.محل اتصال برگ به ساقه بوجود مي

 كمپوستورمي -1-3

 پوستكمورمي تاريخچه -1-3-1

-گردد و شخصي به نام مارکوسکمپوست در کشاورزي به قبل از ميالد مسيح بر مياستفاده از ورمي    

(. کرم خاکي به عنوان 1998سال قبل استفاده کرده است )اسميت،  2000کمپوست در کاتو از ورمي

خصوصيات خاک و رشد ها روي موتورهاي بوم سامانه نيز معروفند که اين مسئله به دليل تأثير زياد آن

هاي خاکي براي (. استفاده از کرم2005و همکاران،  2؛ هال1997و همکاران،  1باشد )الولتگياهان مي

 1970تبديل لجن فاضالب به کود آلي براي اولين بار توسط هرتنستين در ايالت نيويورک در سال 

 (. 2000و همکاران،  3پيشنهاد گرديد )دومينگوز

 پوست و اهميت استفاده از آنكمورمي -1-3-2  

-ين کرملعمل بکمپوست کودي است که از تجزيه ميکروبي و ثبات مواد آلي تحت تاثير عکس اورمي      

ت ذرات آيد. اين محصول به صورهاي مختلف بدست مي( و ميکروارگانيسمEisentia foetidaهاي خاکي)

اليت و فع داري آبافي، ظرفيت باال در نگهکوچک شبيه پيت است که داراي خلل و فرج زياد، هواي ک

ب با رت ترکيهاي شرايط بسيار عالي را براي خاک ايجاد کرده و در صوباشد. اين ويژگيميکروبي مي

رشد  مپوستک(. ورميa2000و همکاران،  4کند )اتيهخاک، بستر مناسبي را براي رشد گياهان فراهم مي

ت وسپ. کمکندتسريع مي هاي مفيد و همچنين مواد آلي،يسمگياهان را به واسطه داشتن ميکروارگان

 هبظاهري شبيه  تميز و بدون بو است. ترد، سبک وزن، گانيک بوده که بسيار نرم،را وکرمي يک کود آلي 

زار تلف به باهاي مخههايي به اندازبندي و يا در قوطيتوان آن را در کيسه بستهقهوه گرانوله دارد و مي

ته شدن ي و آغشپيوسته و مکرر مواد زايد آلي از مسير دستگاه گوارشي کرم خاک بور آرام،ع عرضه کرد.

هاي ليتمتابو اطي،خمها و مواد آنزيم ذرات کربنات کلسيم، دنمان اع ترشحات سيستم گوارشي،وها به انآن

هاي ز اسيدهاي دستگاه گوارشي کرم و سرانجام ايجاد شرايط مناسب براي سنتمختلف ميکروارگانيسم

ا هوسط کرمتهاي متفاوت با مواد بلعيده شده کند که ويژگيدر مجموع موادي را توليد مي هيوميک،

تنظيم شده و  pHشود از لحاظ کيفي يک ماده آلي با اي که کمپوست کرمي خوانده ميدارند. فرآورده

 تامين،اع ويو داراي انو سرشار از مواد هيوميک و عناصر غذايي به صورت قابل جذب براي گياه بوده

 . (1384باشد )عليزاده، هاي مختلف مينزيمآهاي رشد گياه و هورمون

                                                 
1 - Lavellet       2- Hale   3- Dominguez   4- Atiyeh 
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هاي خاکبيشتر از  مرتبه نيتروژن ،فسفر و پتاسيم، 11تا  5 ها اغلب دارايمواد دفع شده توسط کرم   

ناصر ريز عده گياه از جمله عناصر قابل استفا بدون کرم است. بر اثر عبور مواد آلي از دستگاه گوارش کرم،

يابد. کمپوست کرمي به عمل آمده بدون بو و عوامل بيماريزا بوده و مخلوط گيري ميمغذي افزايش جشم

 شود. ظرفيت تبادل يوني) کاتيوني(مي هانآو رشد  انکردن آن با خاک سبب تسريع جوانه زني بذر گياه

گرم است. همچنين گزارش شده است که صد  ميلي اکي واالن در يک 50کمپوست کرمي بيش از 

روي رشد گياه شبيه بر کمپوست داراي مقادير زيادي از مواد هوموسي است که برخي از اثرات آن ورمي

حفاظت از محيط زيست،  (.1999و همکاران، 1موسکلوباشد )هاي رشد گياهي ميبه اثرات تنظيم کننده

منابع طبيعي پايدار، اهداف جهاني بشر در قرن بيست و توليد محصول سالم و امنيت غذايي، دستيابي به 

اي توليد آب و خاک، نياز روز افزون به توليد بيشتر مواد غذايي و مواد باشند. محدوديت منابع پايهيکم مي

رويه از منابع طبيعي پايه، آلودگي وسيع آنها به برداري بياوليه صنايع وابسته به کشاورزي، موجب بهره

برداري ها و تخريب محيط زيست گرديده است. امروزه در بسياري از نقاط جهان به دليل بهرهيندهانواع آال

نادرست از منابع با ارزش آب و خاک، افراط در مصرف سموم و کودهاي شيميايي، سطح قابل توجهي از 

زي، آلوده به هاي زراعي تخريب، بسياري از منابع با ارزش آب دچار نقصان و اکثر توليدات کشاورخاک

هاي جهاني با توجه به خطرات ناشي باقيمانده خطرناک سموم و کودهاي شيميايي گرديده است. سازمان

هاي خاص، کاهش مستمر توليدات کشاورزي در واحد از تخريب محيط زيست، گسترش جهاني بيماري

هاي وسيعي را با هدف نامههاي شيميايي، برهاي آاليندهسطح، آلودگي خطرناک مواد غذايي به باقيمانده

-تر در واحد سطح با بهرهبازگشت به طبيعت، دستيابي به امنيت غذايي، توليد محصول بيشتر و سالم

کمپوست، از رشد استفاده از ورمي (.1389مجد، هاشمي)اند برداري منطقي از منابع پايه آغاز نموده

ونيا و ورتيسيليوم جلوگيري کرده و در نتيجه سبب تيوم، رايزوکتزا نظير پيهاي بيماريبسياري از قارچ

زا هاي بيماريکمپوست، عالوه بر تاثير روي قارچگردد. ورميها ميمصون ماندن گياه از بسياري از بيماري

هاي گياهي، روي نماتدها و بسياري از حشرات آفت کشاورزي نيز تاثير گذاشته و سبب و کاهش بيماري

اي کاهش شود و در نتيجه ميزان خسارت ناشي از آنها را به طور قابل مالحظهيهاي آنها مکاهش جمعيت

 (.2002و  2001 ؛ اتيه، 2005، 2دهد )آرنکونمي
 

 روي خصوصيات خاک كمپوستورميتاثير  -1-3-3  

-گيري خصوصيات ورميکمپوست، تاکيد بر اندازهدر اکثر تحقيقات انجام شده در خصوص ورمي   

ير آن بر خصوصيات خاک و رشد گياه بوده است. ترکيبات هوموسي نقش مهمي در تهويه، کمپوست و تاث

                                                 
1 - Muscolo 

2 - Arancon  

7 
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کمپوست روي خصوصيات داري آب و خاک و نفوذپذيري آن دارند. بنابراين، تاثير ورميظرفيت نگه

فيزيکي خاک بيشتر از کمپوست است. وقتي ترکيبات هوموسي خاک کاهش يابد، خاک سخت، فشرده و 

( گزارش کردند که ميزان نيتروژن وزن 2002و همکاران ) 2(. گواندي2004، 1شود )وبرياي مکلوخه

کمپوست ضايعات خاک و کود گاوي بيشتر از کمپوست بود. ي ميکروبي خاک پس از مصرف ورميزنده

کمپوست نشان داد که مقدار عناصر غذايي مورد نياز گياه در گيري ميزان عناصر غذايي در ورمياندازه

، 3کمپوست سه برابر خاک نيتروژن، فسفر و پتاسيم دارد )رنچها بيشتر از خاک است.  براي مثال ورميآن

هاي خاکي ميزان فعاليت متابوليکي خاک )فعاليت (. اسيدهاي هيوميک آزاد شده از فضوالت کرم2003

کمپوست حاوي (. ورمي1997و همکاران،  4کند )ماسياندروهيدروژناز و پروتئاز( را زياد ميهاي ديآنزيم

عناصر غذايي به شکل قابل استفاده از قبيل نيترات، فسفر تبادلي و پتاسيم، کلسيم و منيزيم محلول است 

 (.1996و همکاران،  5)اوروزکو

 كمپوست بر رشد گياهتاثير كود ورمي -1-3-4  

ير قرار حت تاثتد گياهان را کمپوست به طور غيرمستقيم از طريق تاثير بر ميکروفلور خاک، رشورمي   

ريزا ني ميکوکمپوست به محيط رشد حاوي پيت، ميزان تشکيل کلودهد. براي مثال اضافه کردن ورميمي

د از فراين ترريعسکمپوست دهد. عمل اکسايش و پايدار شدن مواد آلي در فرايند توليد ورميرا افزايش مي

از گياهان  د بسياريکمپوست بر رش(. تاثيرات ورمي0320و همکاران، 6گيرد )کاوندراکمپوست صورت مي

 است. در ر گرفتهاي و به مقدار کمتري در مزرعه مورد بررسي قراو گلها در شرايط گلخانهاعم از غالت 

ر ن خاک، بهاي بدوهاي خاکي و محيطکمپوست در مقايسه با ترکيبها تاثير مثبت ورمياين آزمايش

هاي (. کنترل بيماري2001، اتيه و همکارن،7،1997هانتون-است )شرمن مشاهده شدهزني بذر جوانه

تيه و کمپوست گزارش شده است )اهاي ميکوريز داخلي در اثر مصرف ورميفعاليت قارچ و گياهي

ي ميزان کمپوست رو( آزمايشي را براي تعيين اثر ورمي2008و همکاران ) 8(. ساينز2001همکاران، 

-ز ورمير سطح افرنگي انجام دادند. براي اين منظور، چهااي فيزيولوژيکي توتهويژگي رشد، عملکرد و

باعث  کمپوستتن در هکتار استفاده شد. نتايج نشان داد که ورمي 5/7،10، 5/2،5کمپوست شامل:

يج نيز در % شد. بهترين نتا7/32% و عملکرد ميوه 7/20%، وزن خشک1/23افزايش سطح برگ به ميزان 

 هايورمونهتواند روي کمپوست ميدر هکتار بدست آمد. اين مطالعه نشان داد که ورميتن  5/7نسبت 

لکرد محصول ( نيز نشان دهنده افزايش قابل توجه عم1389رشد گياهي تاثير گذار باشد. هاشمي مجد )

 کمپوست بود.در گياه دارويي سير در اثر مصرف ورمي

                                                 
1- Weber  2- Guandi  3- Ranch                                  4- Masciandro  

5- Orozco  6- Cavendra  7- Sherman- Huntoon              8- Sainz 
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کمپوست را روي رشد و عملکرد توت فرنگي مزرعه اي، (، اثرات ورمي2004آرنکون و همکاران )   

Chandler ئ در واريته(Frogaria ananasa) کمپوست در مورد بررسي قرار دادند. در اين آزمايش ورمي

ها رشد و عملکرد گياه کمپوستتن در هکتار مورد استفاده قرار گرفت. کاربرد ورمي 10و  5هاي نسبت

داري افزايش داد. همچنين کاربرد اين ترکيب سبب افزايش سطح برگ تا فرنگي را به طور معنيتوت

 1درصد شد. توماتي 35% و توليد ميوه به ميزان 40ها تا %، افزايش تعداد گل37زني در گياه ، جوانه%37

کمپوست از طريق نگهداري آب، تامين عناصر غذايي و توليد ( نشان دادند که ورمي1988و همکاران )

تواند اثر مثبتي بر رشد گيا هان زينتي زني بذر دارد و مياي گياهي که اثرات بارزي بر جوانهههورمون

کمپوست داراي سطح مخصوص زيادي است که خلل و فرج زيادي را براي فعاليت داشته باشد. ورمي

-ورمي (،1991، 2کند )شاي وي و فوژنداري بيشتر مواد غذايي و آب فراهم ميها و براي نگهميکروب

ها کمپوست همچنين براي تنوع و افزايش جمعيت ميکروبها خصوصا قارچ ها، باکتريها و اکتينوميست

کمپوست فعاليت بيولوژيکي را به اند که ورميها نشان داده(. بررسي1998، 3باشد )ادواردمناسب مي

هي، رشد و عملکرد بهتر در زني بذور، گلدتواند در گياهان براي جوانهبرد که ميصورت پيوسته باال مي

باشند استفاده شود براي مثال هاي کشت تجاري که فاقد مواد غذايي قابل استفاده ميمقايسه با محيط

کمپوست به مخلوطهاي گلداني کشت بدون خاک، در گياهان فصلي سبب جايگزيني مقادير کمي از ورمي

اي در جه فرنگي و فلفل در آزمايشات گلخانهزني بذور و رشد گل جعفري، گودار در جوانهافزايش معني

و  4اسپيير .(b2000گردد ) اتيه و همکاران، زماني که تمامي عناصر ضروري در دسترس باشد، مي

( نشان دادند که با افزودن کمپوست لجن فاضالب عملکرد چغندر قند افزايش پيدا کرد. 2004همکاران )

و کود شيميايي را بر روي رشد و عملکرد اجزاي سيب  کمپوست( اثر ورمي2007و همکاران ) 5آالم

 ,Nکمپوست و کودهاي هاي بنگالدش بررسي کردند، نتايج نشان داد اضافه کردن ورميزميني را در خاک

P, K, S گذارد. آزمايشات نشان داده که داري روي رشد و عملکرد سيب زميني تاثير ميبه صورت معني

توان آبشويي سديم را تسريع کرد و باعث کاهش اضافه کردن مواد آلي مي هاي شور و سديمي، بادر خاک

درصد سديم قابل تبادل و کاهش هدايت الکتريکي شد و نفوذ پذيري خاک را افزايش داد )والکر و برنال، 

2008.) 

                                                 

1 - Tomati  2- Fu-zhen and Shi-Wei    3-Edwards  4- Speir       

5- Alam  6. Walker 
 

9 

9 
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-کمپوست و کود شيميايي را بر روي رشد، عملکرد اجزاي سيب(، اثر ورمي2007و همکاران ) آالم   

تيمار، با سه تکرار انتخاب شدند.  12هاي بنگالدش بررسي کردند. در اين آزمايش يني را در خاکزم

داري بر روي رشد و عملکرد به صورت معني ،N ،P ،K ،S کمپوست ونتايج نشان داد اضافه کردن ورمي

ر افزايش عملکرد هاي رشد بوده و بها و هورمونکمپوست داراي آنزيمگذارد. ورميسيب زميني تاثير مي

(، 1988تومتي و همکاران ) (.2003، 1محصوالت مختلف از جمله ذرت و برنج تاثير بسزايي دارد )ريگي

هاي گياهي که کمپوست از طريق نگهداري آب، تامين عناصر غذايي و توليد هورموننشان دادند که ورمي

دومينگونز و  د گياهان زينتي داشته باشد.تواند اثر مثبتي بر رشزني بذر دارد، مياثر اصالحي بر جوانه

هاي خاکي باعث فاضالب با مواد ديگر و استفاده از کرمن ج(، نشان داند که اختالط ل2000همکاران ) 

 شود.بيماريزا مي جانداران اي در جمعيت ريزکاهش قابل مالحظه

باگاس نيشکر( بر روي  (، تاثير مصرف دو نوع کمپوست )پوسته برنج و1381محمديان و ملکوتي )

در کرج بررسي کردند. اين طرح  1376خصوصيات فيزيکي و شيميايي خاک و عملکرد ذرت را در سال 

اي بوده و در قالب طرح اسپليت پالت با پنج تيمار و سه تکرار اجرا شد. نوع به صورت آزمايش مزرعه

هاي فرعي در به عنوان کرتکمپوست مصرفي به عنوان کرت اصلي و مقادير مختلف مصرف کمپوست 

نظر گرفته شدند. نتايج آزمايش نشان داد که عملکرد ماده خشک و عملکرد دانه در اين آزمايش با 

افزايش مصرف کمپوست افزايش يافتند. مقدار نيتروژن خاک، نيتروژن برگ و دانه ذرت، همچنين مقدار 

عدل  ظاهري خاک کاهش يافت. کربن آلي خاک با افزايش مصرف کمپوست افزايش و وزن مخصوص

زميني را در طي واش را روي محصوالت اسفناج، پياز و سيبکمپوست و ورمي(، اثر ورمي2000انصاري )

واش کمپوست و ورميتن ورمي 6ي ترکيبات استفاده شده بررسي کرد. از جمله 2000تا  1998سالهاي 

کمپوست و هاي تيمار شده با ورميدر کرتداري را در کيفيت خاک هاي مختلف(، بهبود معني)غلظت

به  1واش )با نسبت ورمي
V

V
5به  1واش )با نسبت کمپوست و ورميدر آب(، ورمي 10

V

V
در آب( ايجاد   

 5به 1 واش )با نسبتهاي تيمار يافته با ورميداري در کرتکردند. عملکرد محصول اسفناج به طور معني

Vash

Ver 1واش )با نسبت داري در کرت تيمار شده با ورميدر آب(، افزايش يافت. عملکرد پياز به طور معني 

 10به 
Vash

Ver داري بيشتر در در آب( افزايش يافت. در حالي که ميانگين وزني سنبله پياز به طور معني

 5به  1واش )با نسبت ست و ورميکمپوکرت اصالح شده با ورمي
Vash

Ver  در آب(، افزايش يافت. عملکرد

کمپوست داري در کرت تيمار شده با ورميسيب زميني و ميانگين وزني سيب زميني به طور معني

                                                 
1 -Rigi 
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 يکرم شامل فضوالت کرم است که در آب غوطه ور شده و هواده يواش يا همان چايورمافزايش يافت. 

نيتروژن، فسفر، پتاسيم، کلسيم  يمفيد شده و ميزان سودمند يهاواش باعث رشد باکترييشود. ورممي

کمپوست جزء يتوليد ورم يمورد استفاده نيز برا يهادهد همچنين شيرابه جعبهيو منيزيم را افزايش م

بعد از  يولباشد يمضر م يهايمواد جامد غير محلول و باکتر يشود که حاوواش حساب مييورم

ها، حشرات مثل شته ياز فوايد آن عبارت است از دافعه طبيع يتواند قابل استفاده شود. بعضيم يهواده

شود. باعث يدر خاک و سطح گياهان محسوب م يباشد. قارچ کش طبيعيها و غيره مها، کنهمگس

کند و باعث توليد يکمک م يشود در ايجاد هوموس کلوئيديگياهان م يافزايش رشد ساقه و اندام رويش

(. آذرمي و همکاران 2009لئوپارد، شود )گرينيم يشيمياي يميوه و سبزيجات سالم نسبت به کودها

کمپوست روي خصوصيات فيزيکي و شيميايي را در مزرعه گوجه فرنگي ارزيابي (، اثرات ورمي2008)

ر انجام شد. نتايج نشان داد افزودن کردند. آزمايشات در قالب طرح بلوک کامل تصادفي با چهار تکرا

مقدار کل کربن آلي خاک، کل  (P< 05/0)داري تن در هکتار به طور معني 15کمپوست به ميزان ورمي

اي در مقايسه با نيتروژن، فسفر، پتاس، کلسيم، روي، منگنز خاک، رشد و عملکرد را به طور قابل مالحظه

هاي خاک شد. خاک pHمپوست در خاک منجر به کاهش کهاي شاهد افزايش داد. افزودن ورميکرت

چمني و  هاي شاهد داشت.بيشتري در مقايسه با کرت ECدار کمپوست به طور معنيتيمار شده با ورمي

اي بررسي کردند. کمپوست را روي رشد و گلدهي اطلسي در شرايط گلخانه( اثرات ورمي2008همکاران )

کمپوست استفاده شد و نتايج نشان داد که ( درصد ورمي60و  40 ،20، 0هاي )در اين برسي از نسبت

روي تعداد گل، رشد برگ، وزن خشک و تر  (P<05/0)داري کمپوست داراي اثرات مثبت معنيورمي

باشد. همچنين بيشترين ميزان کمپوست ميها در مقايسه با گياهان رشد يافته در خاک بدون ورميجوانه

در  (Zn)و روي  (Fe)کمپوست مشاهده شد. بيشترين ميزان آهن % ورمي20عملکرد گياه در ترکيب 

کمپوست مشاهده شد. % و کمترين مقدار آن در گياهان رشد يافته در خاک بدون ورمي60ترکيب 

خاک را کاهش و ميزان کربوهيدرات را افزايش داد. در پژوهشي ديگر  pHکمپوست ميزان همچنين ورمي

اي ، روي رشد گياه سورگوم در شرايط گلخانه(RSVC)کمپوست ساقه برنج رميو و (RSC)اثر کمپوست 

تن در هکتار مورد استفاده  5/2کمپوست به ميزان مورد برسي قرار گرفت. زماني که از کمپوست و ورمي

درصد شد و زماني که از کمپوست به ميزان پنج  12تا  1قرار گرفت، سبب افزايش طول جوانه به ميزان 

درصد بيش از گياهان شاهد افزايش يافت. همچنين زماني  32ها تا هکتار استفاده شد، طور جوانه تن در

ها مشاهده شد.  با داري در سطح برگتن در هکتار استفاده شد، افزايش معني 10و  5که از مقادير 



 13 

در چند سال (. 2007و همکاران،  1ها افزايش يافت )هاميداافزايش نسبت کمپوست در خاک، حجم ريشه

کمپوست يک کود طبيعي بوده و از برهم هاي بسياري از محققين نشان داده است که ورمياخير، يافته

تواند سبب افزايش رشد گياه  آيد، ميهاي موجود در خاک به دست ميکنش کرم خاکي و ميگروارگانيسم

کمپوست اند که ورميريافتهها همچنين دو کاهش حساسيت گياهان در مقابل بسياري از آفات شود. آن

، رشد نشاها و گلدهي گياهان زينتي و رشد و عملکرد گياهان دارد )اتيه و زنياثر مثبتي روي جوانه

هاي کمپوست توليد تنظيم کننده( گزارش کردند که ورمي2006. آرنکون و همکاران ))2000همکاران،

رگرهاي گياهي و خسارت نماتدها را افزايش رشد گياهي و هيوميک اسيد و نيز مقاومت گياهان به بيما

کمپوست مي تواند تراکم جمعيت بسياري از اين دهد. بعالوه چندين مطالعه نشان داده است که ورميمي

 (.2007، 2006ها و مزارع کاهش دهد )آرانکون و همکاران،آفات را در گلخانه

 بر روي جذب عناصر كمپوستورميتاثير  -1-3-5  

بادل و تم قابل هاي نيترات، فسفات،کلسيوست داراي مواد غذايي قابل دسترس بيشتر به فرمکمپورمي   

هاي مپوستک( با کاربرد ورمي2006(. آرانکون و همکاران )1998باشد )ادواردز، پتاسيم محلول مي

ها ضمن تکمپوسفرنگي، نشان دادند که کاربرد ورميحاصل از بقاياي مواد غذايي و کاغذها بر روي توت

 افزايش عملکرد باعث افزايش جذب نيتروژن و فسفر گرديد.

هاي خاکي اغلب داراي والت کرمضف(، در تحقيقات خود به اين نتيجه رسيد که 1998اسميت )   

اضافه شدن اين  خاک بوده و در طول فرآيند بيشتر ازبرابر  11الي  5نيتروژن، فسفر و پتاسيم به ميزان 

و  2گزارش شيواپوترا .يابدميمنيزيم و عناصر کم مصرف نيز افزايش  ،ان کلسيمميز فضوالت به خاک

کمپوست در گياه خربزه درختي سبب بهبود قابل ( نيز نشان داد که مصرف ورمي2004همکاران )

مالحظه غلظت فسفر گياه در مقايسه با شاهد شد. همچنين در پژوهشي که در خصوص تاثير کاربرد 

فرنگي انجام شد، مالحظه شد که غلظت نيتروژن، فسفر و پتاسيم در وي گياه گوجهکمپوست بر رورمي

(. 2007، 2ميوه و عملکرد محصول اين گياه نسبت به تيمار شاهد به طرز چشمگيري بهبود يافت )زالر

تواند وضعيت مواد غذايي کاربرد مواد غذايي خصوصاٌ ازت، فسفر، پتاسيم و مواد اصالح کننده آلي مي

 (.1389ها را بهبود دهد )هاشمي مجد، دني و رشد گياهان کشت شده در اين خاکمع

                                                 
1 - Hameeda   

2 - Zaller  2- Birader  3- Ramesh  
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 كمپوست روي جمعيت آفات تأثير ورمي -1-3-6

کمپوست در نقاط مختلف جهان نشان داده است که هاي انجام شده روي کاربرد ورمينتايج پژوهش    

ي جمعيت آفات محصوالت کشاورزي و ندهتواند کاهش دهکمپوست در بسياري از موارد ميکاربرد ورمي

( اظهار داشتند که اضافه 1998و همکاران ) 2ها باشد. بيرادارزايي نظير قارچهمچنين عوامل بيماري

سبب کاهش آفاتي نظير  Leucaena leucocephala Lamکمپوست به بستر رشدي گياه کردن ورمي

Crawford Cubana Heteropsylla ي با ا( گزارش داد که تيمار مزرعه2000) 3شود. همچنين رامشمي

که يک  Aproaerema modicella Deventerکمپوست سبب کاهش حمله و خسارت آفاتي نظير ورمي

و  2001هاي هايي که در سالو همکاران در طي آزمايش 1گررد. رائومينوز است، روي بادام زميني مي

ت آفات انجام دادند به اين نتيجه رسيدند که کمپوست روي جمعيبراي بررسي اثرات ورمي  2002

هاي هاي تارتن روي بادام زمينيها و کنهدوزکها، کفشها، شتهجمعيت و خسارات آفاتي چون زنجرک

 يابد.اي کاهش ميمالحظهکمپوست به طور قابلرشد يافته در بستر ورمي

 تريكودرماقارچ  -1-4

 و عملكردتاثير قارچ تريكودرما بر رشد  -1-4-1  

، Sordariomycetes، رده Pezzomycotinaرشاخه ، زيAscomycotaکودرما متعلق به شاخه قارچ تري   

 يخاکز يهاباشد جزئ قارچيم Trichodermaو جنس  Hypocreacea ، خانوادهHypocrealesراسته 

ند و از آنها به اين جنس با گياهان حالت سمبيوز دار يهاو بيشتر گونهه است گون 89 يهستند، دارا

 (.2004هارمن، شود )يتوليد آنزيم کيتيناز استفاده م يکننده بذور و برا يعنوان قارچ کش، ضدعفون

هاي متداول و غالب در خاک، مواد و از جمله قارچ Trichodermaهاي متعلق به جنس قارچي گونه

(، اين به خاطر 2002همکاران  و 2روند )کوبيکبقاياي گياهي خشبي و سبز در حال پوسيدن به شمار مي

هاي غذايي ياد ها به منظور استقرار در محيطها در رقابت موفق با ساير ميگروارگانيسمتوانايي اين قارچ

شده است. اولين جدايه تريکودرمايي که به صورت تجاري توليد و براي استفاده بر روي محصوالت 

بود که به نام تجاري  Trichoderma harzianumگونه  t39اي توصيه گرديد، جدايه اي و مزرعهگلخانه

Trichodex  توسط شرکتMachteshim  در کشور فلسطين اشغالي معرفي و مورد مصرف قرار گرفت

هاي اخير دانشمندان و گياه پزشکاني که بر روي ناهمسازي و (. در دهه2004و همکاران  3)فريمان

هاي متعلق به اين کردند دريافتند که برخي جدايهيممطالعه هايي از قارچ تريکودرما بازدارندگي جدايه

قارچ اثر بهبود رشد و ارتقاء پارامترهاي رشد در گياه تلقيح شده در مقايسه با گياه شاهد حتي در غياب 

هاي اين افزايش (. از اين رو مکانيسم2004، هارمن و همکاران 1989 4زا گياهي دارند )بکيرعامل بيماري

                                                 
1- Rao                 2- Kubiecek               3. Freeman  4- Baker  5- Chet             4- Vinale                                    
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رتقاي پارامترهاي رشدي در گياه مورد توجه قرار گرفت. توسعه ريشه در خاک اطراف گياه باعث رشد و ا

دسترسي ريشه بر حجم بيشتري از خاک شده و موجبات دسترسي بيشتر و بهتر ريشه براي جذب عناصر 

ي اسيدهاي ريشه، توليد برخآورد. همچنين ريسه قارچ در ناحيه فراو مواد غذايي و نيز آب را فراهم مي

ريشه را نمايد که خاک اطراف فراآلي همچون اسيد گلوکونيک، اسيد سيتريک و اسيد فوماريک مي

ريشه در محلول شدن برخي ترکيبات نامحلول و در کند. اسيدي شدن خاک اطراف  فرااسيدي مي

يي دارد دسترس قرار گرفتن برخي عناصر ضروري مانند فسفر براي جذب توسط ريشه گياه نقش بسزا

هاي (. جذب بيشتر و بهتر عناصر غذايي و آب و انتقال آن به اندام2008و همکاران  6،وينال2001 5)چت

 گردد.هوايي باعث تحريک فرايند فتوسنتز و افزايش رشد رويشي مي

هاي خاصي سبب افزايش رشد گياهان هاي تريکودرما تحت مکانيسمبررسي محققين نشان داد که گونه

هاي خاکزي با ترشح آنزيم توان به کنترل زيستي بيماريمي هاي بيان شدهاز جمله مکانيسم شوند.مي

زا )هارمن و هاي بيماري( و نفوذ در بدنه قارچ2007و همکاران، 2؛ سينک2005و همکاران، 1)برونر

هان، ايجاد (، و افزايش انتقال قند و اسيد آمينه در ريشه گيا2000و همکاران،  3؛ وارا2005همکاران، 

هاي محيطي، افزايش جذب عناصر غذايي با افزايش حالليت عناصر، ترشح مقاومت القايي در برابر تنش

تواند به طور مستقيم توليد هاي زيالناز و سلوالز که ميهاي رشد و شبه هورمون و توليد آنزيمهورمون

و همکاران،  4د، اشاره نمود )گراولزا تحريک نمايناتيلن را در گياه در واکنش به حضور عامل بيماري

-دهد که با افزايش درصد مواد آلي خاک جمعيت تريکودرما نيز افزايش ميها نشان مي(. بررسي2007

با برخورداري تواًم از خواصي مثل  T. virideو  T. harzianumهاي تريکودرما از جمله يابد. بعضي از گونه

زا را به ميزان هاي بيماريت رقابت ساپروفيتي قادرند جمعيت قارچميکوپارازيتيسم، آنتي بايوزيس و قابلي

(. اخيراٌ روش مقاومت القايي سيستميک در ريز 2005قابل توجهي کاهش دهند )سلطاني و همکاران، 

را در ايجاد مقاومت القايي  T.harzinumقارچ  T-22شده و همچنين توانايي جدايه  يها شناسايباکتري

و  5(. يديدا2004ذرت عليه بيمارگرهاي قارچي به اثبات رسيد )هارمن و همکاران،  سيستميک در گياه

هاي تريکودرما از طريق افزايش منطقه ( در تحقيقات خود به اين نتيجه رسيدند که گونه2001همکاران )

شان ( طي آزمايشاتي ن1387شوند. محمد يزداني و همکاران )ريشه باعث افزايش دستيابي به مواد مغذي 

شود که اين روند تواند موجب بهبود رشد و نمو گياهچه سويا ميدادند که استفاده از قارچ تريکودرما مي

يابد. همچنين نشان داده شد با مصرف در حضور کودهاي آلي نظير کمپوست زباله شهري افزايش مي

و وزن گياهچه و تعداد کمپوست زباله وزن ريشه گياهچه سويا افزايش معني داري نسبت به شاهد داشته 

-داري افزايش ميگره، تحت تاثير مصرف کمپوست زباله شهري و کود دامي نسبت به شاهد به طور معني

                                                 

1- Brunner                         2- Singh                               3- Vara                              4 - Gravel 
5- Yedidia  6- Rabeedran    
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نيز سبب افزايش معني T.virideکمپوست و کود دامي به همراه قارچ يابد. مصرف کمپوست زباله، ورمي

 دار وزن ريشه نسبت به شاهد شده است.

 T.harzaianumروز در سيستم کشت هيدروپونيک با قارچ  7هاي خيار پس از هچهزني ريشه گيابا مايه

شوند )يديا و هاي دفاعي در ريشه و برگ گياه القا ميليتر، پاسخاسپور در ميلي  510و غلظت  203

هاي تريکودرما را براي افزايش رشد و اثر آن بر (، ايزوله2000و همکاران ) 6رابندران(. 1999همکاران،

 .Tو  T. longipileهاي روي بذر کلم در گلخانه بررسي کردند. تلقيح گياهان با سوسپانسيون قارچ

tomentosum 158درصد و وزن خشک ريشه  91-102درصد، وزن خشک ساقه  58-72، سطح برگ-

 درصد را در مقايسه با شرايط بدون تيمار افزايش داد. 100

رما بر رشد گياهان را بررسي کردند. براي اين منظور نژادهاي (، اثر انواع تريکود2002) 1لو و لين   

متعددي از تريکودرما ايزوله شده از اطراف ريشه محصوالت کشاورزي را در تايوان انتخاب کردند. برخي از 

اين نژادهاي آزمايش شده در اين مطالعات رشد ريشه محصوالت خانواده کدوئيان را نسبت به مقايسه با 

هاي تريکودرما به . آزمايشات در گلخانه نشان دادند که انواعي از گونهگسترش دادند ر نشدهگياهان تيما

درصد و  62تا  38درصد، درصد وزن خشک ريشه را  38تا  27داري مساحت سطح برگ را طور معني

 روز بعد از کاشت بذر کدوي تلخ افزايش داد. 15درصد در  209تا  58هاي تازه را درصد رويش ريشه

را براي  asperllum.Tهاي (، استفاده از کمپوست لجن فاضالب و ايزوله2002و همکاران ) 2کوتکسرا

فرنگي بررسي کردند. در اين مطالعات رشد گياهان به طور متوسط با توقف پژمردگي فوزاريومي گوجه

مپوست کمپوست پوست درخت که از پژمردگي فوزاريومي ممانعت کرد، بهبود يافت. در عين حال ک

آماده شده از مواد زايد حيواني، سبزي و لجن فاضالب توانايي زيادي در جلوگيري از ايجاد فوزاريوم 

هاي کمپوست شده در محيط رشد گياهان براي مقابله با پژمردگي فوزاريومي پژمردگي گوجه دارد. لجن

که از مخلوط  T.asperllumاي هدر اوايل مراحل رشد گياهان موثر است. عالوه بر اين استفاده از ايزوله

پيت جدا شده بود پتانسيل آن را دارد که به عنوان يک روش جديد، بيماري پژمردگي  -کمپوست

 فوزاريومي را کنترل کند.

 

 

 

 

                                                 
1- Lo and Lin  2 - Cotxarrera  
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 طرح اجرايروش  -2-1

اتخاذ  مديگر وههاي پيشنهادي و مقايسه آنها با و روش هاي رايج در منطقهبه منظور بررسي روش     

-وکرح بلطآزمايش فاکتوريل در قالب  تصميم مناسب جهت پيشنهاد به زارع طرحي در نظر گرفته شد.

ن برگ، يتروژنهاي کامل تصادفي که دو فاکتور زمان )هم در دو يا سه سطح( براي صفات هدايت روزنه، 

-ساقه، ميان مرداد در دو سطح و براي صفات طول 24تير و  25هاي اريخفسفر برگ و پتاسيم برگ در ت

ح و در زمان شهريور در سه سط 23مرداد و  24تير،  25هاي گره، قطر ساقه و کلروفيل برگ در تاريخ

 کرد دانهه و عملتر بالل، پروتئين دانوزن يفاکتورها يبرا يکامل تصادف يهابرداشت نيز از طرح بلوک

ايي مورد استفاده در منطقه مغان بر کودهاي شيمي -1سطح شامل:  5گرديد و تيمار کودي در استفاده 

-کمپوست کود گاوي )محتوي نيتروژن ورميرميو -2اساس نتايج خاکشناسي زمين زراعي مورد کشت، 

مپوست کود گاوي )محتوي نيتروژن کمپوست معادل ک -3کمپوست معادل نيتروژن کود شيميايي(، 

و Trichoderma harzianum  مپوست کود گاوي تلقيح شده با قارچکورمي -4ن کود شيميايي( ، نيتروژ

 باشد. پيش از کاشتو شاهد مي Trichoderma harzianum  کود گاوي تلقيح شده با قارچ کمپوست -5

يات ت، خصوصشيميايي روي آن انجام گرفهاي فيزيکونمونه مرکب از خاک مزرعه برداشت شده و تجزيه

 (.1-3کمپوست و کمپوست کود گاوي نيز تعيين گرديد )جدول شيميايي ورمي
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 تهيه مايه تلقيح -2-1-1

-حاجي از روش بکار گرفته شده توسط Tricoderma harzianumبه منظور تهيه مايه تلقيح قارچ       

-ن ارلن شيشهدم درومقدار يک کيلوگرم دانه گن( استفاده شد براي اين منظور 2008اقراري و همکارن )

دقيقه  20ت گراد به مددرجه سانتي 121اي دو بار با فاصله يک روز توسط دستگاه اتوکالو در دماي 

ن در درو اي تلقيح شدههاي شيشهاستريل کرده و مايه قارچ تريکودرما به آن زده شد. سپس ارلن

ر طي اين مدت دداري گرديد. ه نگهدرجه سانتيگراد به مدت سه هفت 25انکوباتور در تاريکي و در دماي 

 10:1ان ه ميزبچند بار محتوي درون آنها به هم زده شد. پس از طي زمان مذکور مايه تلقيح تهيه شده 

 خلوط شد و اجازهواحد دانه گندم( به تيمارهاي ذکر شده اضافه و م 10واحد قارچ تريکودرما و  1وزني )

ز ااي مذکور پس تاثير مايه تلقيح قرار بگيرند. سپس تيمارههفته تيمارها تحت  4شد تا به مدت داده 

 سازي زمين زراعي اعمال گرديد. آماده

 بذرذرّت ضدعفوني -2-1-2
آب و دو ليتر  ليتر 8به منظور ضد عفوني بذر، بذور ذرّت داخل تشت بزرگي ريخته شده و به آن       

ارج شده و با آب داري و بعد بذور خدقيقه نگه 3شود. بذور داخل مايع مذکور به مدت وايتکس اضافه مي

 شود.شود و سپس در هواي آزاد خشک ميشسته مي
 

 تهيه بستر كشت -3-1-2
 

اي به ها جدا شد، کاشت ذرت دانهپس از شخم و تسطيح زمين، زمين زراعي طناب کشي و کرت   

متر سانتي 75ه رديفهاي متر در روي رديفها و فاصلسانتي 15صورت جوي و پشته )رديفکاري( به فاصله 

( و فاصله يک متر از 8×5مربع )متر 40کرت، مساحت  12هاي آزمايشي به تعداد کشت شد. کرت

کيلوگرم  69و  2/55به ترتيب و کمپوست کمپوست ريزي شد. تيمارهاي ورميتيمارهاي مجاور طرح

ر تلقيح کرت با قارچ هاي آزمايشي اضافه شدند. به منظوتن در هکتار( به کرت 25/17و  8/13)

Tricoderma harzianum  گاوي و  کمپوست کودورمي قسمت 9يک قسمت از اينوکلوم تهيه شده با

سانتي متري(  5هاي مربوطه اضافه و با خاک سطحي )در عمق مخلوط و به کرت گاوي کمپوست کود

ها، طول روفيل برگگياه شامل محتواي ک ياز صفات رشد يمخلوط گرديد. در طول اجراي آزمايش برخ

ها و ارتفاع گياه در سه مرحله به فاصله زماني يک ماه و گرهساقه، قطر ساقه، طول ريشه، فاصله ميان

گيري شدند. در زمان برداشت وزن تر بالل، عملکرد و پروتئين دانه هدايت روزنه نيز در دو مرحله اندازه

هوايي تعداد سه بوته از هر کرت  توسط اندام N ،P ،Kذرت تعيين شد. براي تعيين ميزان برداشت عناصر 
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بطور تصادفي انتخاب و با ريشه به دقت از خاک خارج گرديد و پس از خشک، پودر و خاکستر کردن 

، Ph  ،EC ،OCگيري شد. الزم به ذکر است خصوصيات شيميايي شامل:اندازه N ،P ،K غلظت کل عناصر 

گاوي، قبل از شروع آزمايش و  گاوي، کمپوست کود کمپوست کوددر خاک مزرعه، ورمي N ،P ،K عناصر

 (.1-3گيري شد )جدول اضافه شدن به خاک اندازه

 

 هاي رشد در مزرعهشاخص گيرياندازه -2-2
 

 كلروفيل ميزانتعيين  -2-2-1
 

هاي سط و انتوايين، پگيري ميزان کلروفيل تيمارها، سه برگ به طور تصادفي از هر بوته از براي اندازه   

يل سه ، محتواي کلروفMinohaساخت شرکت  SPADمتر گياه انتخاب شده و به وسيله دستگاه کلروفيل

 گيري شد و ميانگين آن محاسبه گرديد.نقطه از هر برگ اندازه

 تعيين ميزان هدايت روزنه -2-2-2

 ه يک برگر بوتهکرده و از به منظور تعيين ميزان هدايت روزنه سه بوته را به صورت تصادفي انتخاب    

دايت ميزان ه روزنه سنجرا انتخاب کرده و از ابتدا وسط و انتهاي آن با استفاده از دستگاه پرومتر هدايت

 روزنه قرائت شده و از اعداد بدست آمده ميانگين گرفته شد.

 

 گرهگيري طول ساقه و مياناندازه -2-2-3

ل خاب و طودفي انتها  از هر کرت سه بوته به طور تصاصله گرهگيري طول ساقه  و فابه منظور اندازه   

 ها تعيين گرديد.ساقه و فاصله گره

 تر بالل و عملكرد دانهگيري وزناندازه -2-2-4

و  خاب کردهه را انتتر بالل و عملکرد دانه از هرکرت به طور تصادفي سه بوتگيري وزنبه منظور اندازه  

هوا  وز به صورتگيري شد سپس به مدت سه رها سر مزرعه اندازهتر آنو وزنهاي آن را جدا کرده بالل

ه و با جدا شد ها از باللگيري شد. بعد دانههاي جدا شده اندازهخشک، خشک گرديد، دوباره وزن بالل

ن شده و ها وزهاي هر بالل شمارش شد و پس از شمارش، دانهاستفاده از دستگاه بذر شمار تعداد دانه

 ن هزاردانه تعيين گرديد.وز
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 گيري خصوصيات شيميايي در آزمايشگاهاندازه -2-3

 كمپوست و كمپوست كود گاويخاک، ورمي ECو   pH گيرياندازه -2-3-1

گاوي از  کمپوست و کمپوست کودخاک از عصاره اشباع و براي ورمي ECو   pHگيري براي اندازه   

 استفاده گرديد. 1:5ي عصاره
 

 كمپوست و كمپوست كود گاويگياه، ورمي ازتگيري اندازه -2-3-2

ر شده را کمپوست، کمپوست کود گاوي يا نمونه گياهي خشک و پود. گرم ورمي/2يک گرم خاک يا    

رم سولفات پتاسيم، گ 96گرم کاتاليزور ازت محتواي  100گرم کاتاليزور )هر  6دقيقاٌ وزن نموده و مقدار 

جلدال باشد( را در داخل استوانه مخصوص کگرم دي اکسيد سلنيم مي 5/0گرم سولفات مس و  5/3

 400سي سي اسيد سولفوريک غليظ اضافه شد و به مدت يک ساعت در حرارت  15ريخته و به آن 

سي سي  100درجه در داخل دستگاه هضم کجلدال قرار داده شد. پس از سرد شدن استوانه ها به آن 

 250رلن سي سي معرف برموکروزوگرين و اسيد بوريک در داخل ا 20ه آب مقطر اضافه شد و به همرا

م شده را  توسط % عصاره هض40ريخته و داخل دستگاه تقطير کجلدال قرار داده شد و با استفاده از سود 

 05/0ک لفوريدستگاه تقطير، تقطير شد  پس از آن عصاره  استخراج شده داخل معرف به وسيله اسيد سو

-، ورميت خاک. در پايان آزمايش رنگ محلول از سبز به قرمز گلي تبديل شد. ميزان ازنرمال تيتر شد

 (.2001کمپوست، کمپوست و گياه طبق فرمول زير محاسبه گرديد )جونز، 
 

T.N = 100
1000
14




N
S

BT
 

 T.Nدرصد ازت کل = 

 Tميلي ليتر اسيد مصرفي براي تيتراسيون نمونه = 

 Bفوريک مصرفي براي شاهد= ميلي ليتر اسيد سول 

  Sگرم وزن نمونه = 

  Nنرماليته اسيد سولفوريک = 

1000

 = وزن يک اکي واالن نيتروژن14
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 كمپوست و كمپوست كود گاويفسفر گياه، ورمي گيرياندازه -2-3-3

لي ليتر آب مقطر مي 250گرم موليبدات آمونيوم در  A- 12در اين آزمايش از دو محلول استفاده شد:    

که با آب  ليتر اسيد سولفوريک غليظميلي 148گرم تارتارات آنتيموني پتاسيم و  2908/0حل شده، 

حل شد  Aليتر محلول ميلي 100اسيداسکوربيک را در  گرم B- 528/0شد.  ليتر رسانده 2حجم آن به 

 250اير ده را در ارلن مگرم پودر گياهي خاکستر ش 1گرم خاک خشک يا  5 بدست آيد. Bتا محلول 

و به مدت نيم  نرمال به آن اضافه شد 5/0کربنات سديم ليتر محلول بيميلي 100ليتري ريخته و ميلي

ت ه و قطرانمود ساعت با دستگاه شيکر به هم زده شد. محتويات ارلن را با استفاده از قيف و کاغذ صاف

صاره با پيپت ليتر از عميلي 10نگه داشته شد. اوليه خارج شده از قيف را دور ريخته و بقيه عصاره 

اني که حجم ليتر تميز منتقل شد و سپس آب مقطر اضافه شد تا زمميلي 50برداشته و به بالن ژوژه 

جم نهايي با حبه آن اضافه شد و  Bليتر از محلول ميلي 40ليتر برسد، سپس ميلي 40محلول به حدود 

ور کامل ظاهر طدقيقه، رنگ به  15د، چند بار به هم زده و پس از ليتر رسانده شميلي 50آب مقطر به 

ي وته چينکمپوست و کمپوست يک گرم از آن وزن و داخل بگيري فسفر کل ورميگرديد. براي اندازه

تر شد، ساعت خاکس 2گراد به مدت ي سانتيدرجه 550ي الکتريکي در دماي ريخته شد و در کوره

د و محلول شنرمال به آن اضافه و روي هيتر تا شروع جوشش گرم  2ريديک ليتر اسيد کلميلي 10سپس 

-اک اندازهخ ليتر رسانده شد. غلظت فسفر در عصاره با روشي مشابه نمونهميلي 100صاف و به حجم 

 (.2001گيري شد )جونز، 

 كمپوست و كمپوست كود گاويپتاسيم گياه، ورمي گيرياندازه -2-3-4

يخته و ر  cc250گرم پودر گياهي که خاکستر شده را در يک ارلن  1لک شده يا گرم خاک خشک ا 5   

. پس از صاف دقيقه به هم زده شد 30ليتر استات آمونيوم يک نرمال به آن اضافه شد و مدت ميلي 50

غلظت  ت آمد.ي دستگاه فليم فتومتر به دسکردن عصاره مقدار پتاسيم محلول و قابل تعويض به وسيله

 (.2001گيري شد )جونز، کمپوست در عصاره تهيه شده براي فسفر اندازهکل ورمي پتاسيم

 گيري پروتئين دانهاندازه -2-3-5

گرم کاتاليزور ازت  100گرم کاتاليزور )هر  6. گرم پودر دانه ذرت را دقيقاٌ وزن نموده و مقدار /2   

باشد( را در دي اکسيد سلنيم مي گرم 5/0گرم سولفات مس و  5/3گرم سولفات پتاسيم،  96محتواي 

سي سي اسيد سولفوريک غليظ اضافه شد و به مدت  15داخل استوانه مخصوص کجلدال ريخته و به آن 

درجه در داخل دستگاه هضم کچلدال قرار داده شد. پس از سرد شدن  400يک ساعت در حرارت 
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ي سي معرف برموکروزوگرين و س 20سي سي آب مقطر اضافه شد و به همراه  100ها به آن استوانه

ريخته و داخل دستگاه تقطير کجلدال قرار داده شد و با استفاده از سود  250اسيد بوريک در داخل ارلن 

پس از آن عصاره  استخراج شده داخل   .عصاره هضم شده را  توسط دستگاه تقطير، تقطير شد 40%

يان آزمايش رنگ محلول از سبز به قرمز گلي % نرمال تيتر شد. در پا5معرف به وسيله اسيد سولفوريک 

 25/6تبديل شد. ميزان ازت دانه را با استفاده از فرمول ازت محاسبه نموده و عدد بدست آمده را در 

 (.2001، 1)جونز ضرب کرده تا ميزان پروتئين دانه بدست بيايد

 تجزيه آماري -2-4

طرفه اريانس يکهاي رشد و عملکرد از تجزيه وبه منظور بررسي تاثير تيمارهاي آزمايشي بر شاخص     

(ANOVA و از نرم افزار )SAS  اي تعيين درصد بر 5استفاده گرديد. از آزمون دانکن در سطح  9نسخه

 بهترين تيمار از نظر رشد و عملکرد ذرت استفاده شد.
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Abstract:  Vermicompost is an organic fertilizer that is produced from microbial 

decomposition and stability of organic matter with joint action of earth worms (esenia 

foetida) and microorganisms.Vermicompost has ideal physio-chemical  properties and 

is rich in terms of nutrients. Species belonging to trichoderma   genus are common in 

soil and green decomposing residues. The trichoderma  harzianum  fungous increases 

the availability of nutrients for plants. To investigate the effects of soil application of 

vermicompost and inoculation of trichodermata on Corn growth, yield and 

concentration of nutrients, an experiment was conducted in a randomized block 

design with three replication in Moghan region. The expremental treatments were: 1. 

controll 2. Chemical fertilizers based on common recommendation by soil test 3. 

Vermicompost of cow manure ( N added by vermicompost is equal to chemical 

fertilizers) 4. Compost of cow manure (N3) 5. Vermicompost  + inoculation by 

trichodermata 6. Compost + inoculation of trichodermata. The highest number of 

number of nodule , height of stem , internode, stem diameter, length of root were 

observed in vermicompost + trichoderma treatment at the 3rd month of growth but the 

maximum chlorophyll content and stomatal conductance were obtained in this 

treatment at first and second month of sampling. The highest value of nitrogen 

content was observed in N fertilizer treatment in the first month of growth but the 

highest amount of P and K in vermicompost + trichodermata in the  first month. The 

highest grain yield, corn height and grain protein was obtained from vermicompost 

+trichodermata at the harvest time. Therefore, consumption of vermicompost and 

inoculation with trichodermata is a suitable method to improve the quantity and the 

quality of corn yield in Moghan region. 
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