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 مقدمه 

يكی از اركان اصلی در كشاورزي پايدار استفاده از  كشت آلی است كه هدف آن  حذف يا كاهش       

قابل مالحظه در مصرف كودهاي شیمیايی، افزايش كیفیت و پايداري عملكرد محصوالم كشاورزي 

می باشد. استفاده از كودهاي آلی همچون كودهاي حیوانی يا كمپوست و ورمی كمپوست در 

سو  از مزاياي اين  كشاورزي جذبه خاصی را بین مشتاقان كشاورزي پايدار ايجاد نموده است  از يك

مواد  بازيافت شده طبیيی  در جهت افزايش بهره وري پايدار از مزارع خويش امیدوار شوند و از سويی  

بد.  روند روبه ديگر دغدعه هاي آنها در رابطه با ثجمع  ضاييام و ايجاد مخاطرام محیطی كاهش يا

رشد استفاده از كودهاي آلی از قبیل كمپوست و ورمی كمپوست مويد اررام مثبت اين ثركیبام در 

افزايش حاصلخیزي خاک و بهبود خصوصیام فیزيكی  آن می باشد. در كشور ما گسترش استفاده از 

ه ويژه مناطق كودهاي آلی نظیر كمپوست و ورمی كمپوست  می ثواند در افزايش مواد آلی خاک ب

خشك و نیمه خشك  نقش كلیدي داشته باشد كه دامنه وسیيی از مناطق را شامل شده و از لحاظ 

مواد غذايی فقیر هستند. بنابراين كودهاي نظیر كمپوست و كودهاي دامی  داراي مقادير زيادي مواد 

فسفر و پتاسیم باشند آلی هستند و می ثوانند به عنوان منبع غنی از عناصر غذايی خصوصا نیتروژن، 

كه آنها را به مرور زمان در اختیار گیاه قرار دهند. اين امر خصوصا در خاک هاي مناطق خشك كه 

4- 3 نیتروژن -1-  
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عمدثا از حاصلخیزي پايینی برخوردارند عالوه بر افزايش ماده آلی خاک و ثا حدودي با كاهش 

مورر آنها شده و می ثواند  اسیديته،  سبب ثامین عناصر غذايی مورد نیاز گیاهان از طريق بازيافت

خصوصیام فیزيكی، شیمیايی و بیولوژيكی اين خاک ها را بهبود بخشد . همچنین اضافه كردن مواد 

آلی به خاک منجر به ثشكیل خاكدانه شده و ظرفیت نگهداري رطوبت، هدايت هیدرولیكی، چگالی 

. و آبی را بهبود می بخشد ظاهري، درجه ثراكم، حاصلخیزي خاک و مقاومت در برابر فرسايش بادي

استفاده از اصالحگرهاي آلی نظیر كمپوستهاي متداول ثرموفیلیك به عنوان ابزار مورر براي بهبود  

ساختار خاک، افزايش حاصلخیزي،  افزايش جميیت میكروارگانیسمها و ثنوع آن، بهبود ظرفیت 

اركان مهم حاصلخیزي خاک  مواد آلی يكی از . نگهداري رطوبت خاک و افزايش عملكرد می باشد

محسوب می شود. عمده ثرين منابع ثامین كننده مواد آلی عبارثند از فضوالم دامی،  بقاياي گیاهی، 

لجن فاضالبها و كمپوست زباله شهري، كه امروزه با ثوجه به اهمیت كشاورزي پايدار و كاهش 

گر مشكالم زيست محیطی در استفاده از مواد آلی بسیار مورد ثوجه قرار گرفته است و از سوي دي

كودهاي شیمیايی عالوه بر ثخريب كربن آلی و هوموس باعث ثخريب ساختمان خاک شده و سبب 

ايجاد مسمومیت در گیاه می شود كه بنوبه خود باعث گسترش بيضی از امراض از جمله سرطان می 

گردد.  در بسیاري از موارد، اضافه كردن كمپوست رسیده و پايدار به محیط كشت  باعث ايجاد 

ت در گیاهان شده و كیفیت آنها را افزايش می دهد .  بنابراين با آگاهی از اررام زيان بار مقاوم

اقتصادي و محیطی مواد شیمیايی در ثولید محصوالم كشاورزي،  عاقالنه به نظر می رسد كه در بهره 

باال برداري از مواد اصالح كننده آلی مانند ورمی كمپوست می ثوان محصوالم مناسب و با كیفیت 

 ثولید نمود.

خیار گلخانه اي يكی از محصوالم اقتصادي و با ارزش می باشد كه امكان پرورش آن در        

فضاهاي كنترل شده وجود دارد ولی استفاده بی رويه از كودهاي شیمیايی جهت ثسريع در رشد آن از 

ام و بیماريهاي يكسو سبب ثجمع مواد مضر در میوه شده و از سويی ديگر سبب بروز خسارم آف

يان به باالثر از حد آستانه اقتصادي، رويكرد استفاده از زگیاهی در گلخانه شده است. افزايش احتمال 

 سموم دفع آفام شده و مخاطرام زيست محیطی را براي انسان افزايش می دهد. 



ا نقش میزي با محیط میباشد و به خوبی مشهود است كه انهآلی داراي روابط  مسالمت آكودهاي 

عمدهاي در بیولوژي خاک ايفا می نمايند  به طوريكه حجم زيادي از موادي كه به عنوان كود به 

-30وردها نشان می دهد كه حدود آگیاهان داده میشوند در بقاياي گیاهی باقی خواهند ماند  بر 

گیاهی  درصد پتاسیم نیز در بقاياي70-80درصد از نیتروژن وفسفر بكار رفته و همچنین حدود 35

باقی می مانند. فرايند ورمی كمپوست  سازي نوعی اكسیداسیون زيستی مواد الی می باشد  كه مواد 

الی در پی دارد  كه حاصل فيالیت كرم خاكی و میكروارگانیسم ها می باشد اگر چه میكروبها ثجزيه 

یر فيالیت بیولوژيكی بیو شیمیايی مواد الی را در بر می گیرند ،كرم خاكی مسئول اصلی فراوري و ثغی

هدف از اين پزوهش بررسی ثاریر نسبتهاي مختلف ورمی كمپوست بر افزايش رشد . اين مواد می باشد

و عملكرد خیار گلخانه اي می باشد ثا اين ثحقیق زمینه اي براي ثداوم بررسی استفاده از كودهاي آلی 

 و جايگزين ساختن آنها به جاي كودهاي ميدنی باشد.  

 

 

 
 

 
 

:گیاه شناسی خیار-1-2    

اسم علمی خیار با         Cucumis sativus گیاه مانند  اصل اين گیاهی از ثیره كدويیان می باشد،  

گیاهی  ،خیار چین و...( می باشد.، ديگر گیاهان خانواده كدوئیان از جنوب و شرق آسیا)هندوستان

ه می شود و محدوده درجه حرارم درمناطق گرم وميندل بازمستان ماليم( كاشتكه  يك ساله است

(.1385)جيفرنیا و همايی،  درجه سانتیگراد می باشد18 -24مورد نیاز آن بین   

از بین رفتن ثلخی درهمه  نسبت به كشت خیار در فضاي بازبرثري كشت خیار گلخانه اي      

عملكرد  ،ي ثولیدينتیجه رشد ثمام گل ها ومیوه هادر   عدم نیاز به گرده افشانی و ،قسمتهاي میوه

مقاومت  ،ماه ( 4پیش رسی محصول و باردهی طوالنی مدم آن )بیش از  ،باال و صرفه جويی  درفضا



                       می پسندي وقیمت فروش میوه  ارافزايش بازو از قارچها و بیماريها   ی بیشتر ارقام به برخ

(.  1385باشد)جيفرنیا و همايی،   

                  سی اندامهاریخت شنا -2-2   

ريشه اصلی در خاک سنگین  ريشه خیار سطحی بوده وحالت افشان دارد. ریشه: -1-2-2      

سانتیمتر نفوذ می كند .سیستم ريشه خیار ثقريبا  20-30سانتیمتر و در خاک سبك ثا  5-10

د و ثولید گسترده ولی نازک است كه ممكن است به صورم افقی در سطح وسیيی گسترش ياب

سانتیمتري خاک كند .بنابرين براي كاشت خیار بايد خاک سطح االرض 30ريشه هاي انبوه در عمق 

كامال آماده وغنی از مواد غذايی باشد .رشد رويشی ريشه اين گیاه در مقايسه با اندام هاي هوايی آن 

ثماس حاصل می  بسیار ضيیفتر می باشد ولی در محل يقه وحتی قسمت هايی از ساقه كه با خاک

نمايد ريشه هاي نا بجا ثولید می كند . درضمن ريشه ها بیشتر در قسمت هاي قابل ثهويه سطح 

رورم ثهیه يك بستر ثقريبا سبك از نظر بافت ضخاک رشد كرده وانتشار می يابند كه در اين رابطه 

. (1385)شكاري و همكاران،  خاک وقابل ثهويه ميلوم میگردد  

ساقه خیار علفی  وبه رنگ سبز روشن آبدار وداراي پوست نازک وكرک هاي   قه:سا -2-2-2      

ريزي است كه از ساقه منشيب میشوند .ساقه اصلی اين گیاه به صورم عمودي رشد می كند ولی 

بيد از ثولید شاخه هاي جانبی برروي زمین وبه صورم افقی رشد می نمايد .از گرههاي روي ساقه 

د می آيد كه بر روي همه آنها میتواند میوه ثشكیل شود . همه وه فرعی به وجاصلی يك يا چند شاخ

ساقه ها درخیار زبر و كرک دار می باشد كه در هنگام بلوغ ممكن است ساقه ثو خالی شود . شاخه 

هاي اصلی و جانبی دراكثر واريته هاي خیار گلخانه اي بسیار سريع رشد می كنند وگیاه به طور 

ثا بتواند يك شاخه اصلی قوي ثولید نمايد .در شرايط مطلوب ممكن است  دارد یازن مرثب به هرس

ثيداد زيادي میوه از جوانه هاي جانبی كنار هر برگ به وجود آيد كه بايد ثيدادي از میو ه ها بسته 

به واريته ثنك شود چون در غیر اين صورم گیاه ضيیف شده و خیلی زود از بین  میرود و يا میوه 

. (1385)شكاري و همكاران، آن به طور ناقص رشد می كنندهاي   



خیار داراي برگ هاي ساده پنجه اي شكل و به رنگ سبز روشن می باشد كه بطور  برگ: -3-2-2

متناوب روي ساقه قرار می گیرند .بريدگی هاي كم عمقی برگ خیار را به پنج قسمت يا لوب مثلثی 

اي نوک ثیزي می باشد .اندازه برگها در خیار ميمولی شكل ثقسیم می كند و قسمت وسط برگ دار

سانتیمتر می باشد .دمبرگ آن بلند آبدار  20-40سانتیمتر ودر خیار هاي گل خا نه اي  10-20

سانتیمتر می باشد.در  7-20قطور ورگبرگها مشخص وروشنتر از خود برگ هستند طول دمبرگها 

يد. از گره سوم به بيد از ثه دمبرگها ودر زاويه روي هر گره از ساقه فقط يك برگ به وجود می آ

(.1385)جيفرنیا و همايی، برگ ميموال پیچك هايی ثولید می شود  

: خیار گیاهی يك پايه است. گل هاي نر و ماده روي يك پايه اند و گل ماده ثوسط گل -4-2-2

وده و قبل از گل هاي گرده گل نر ثلقیح میشود )ثيداد گل هاي نر همیشه زيادثر از گل هاي ماده ب

ماده ظاهر می شوند (.البته ارقام هیبريد گلخانه اي بیشتر يا فقط گل ماده ثولید می كنند و براي 

ثشكیل میوه نیازي  به گرده افشانی ندارد. گل ها در زاويه برگ ثشكیل می شوند و ميموالً در هر 

  (.1385)جيفرنیا و همايی، گلبرگ می باشد 5گل داراي 

میوه خیار از لحاظ گیاه شناسی سته گوشتی و آبدار به شمار می رود كه میان بر   میوه: -5-2-2

و درون بر آن خوراكی است. شكل میوه بلند و استوانه اي شكل است و رنگ آن سبز می باشد. 

اندازه میوه،شكل و رنگ آن ثابع شرايط كشت و نوع واريته می باشد. میوه خیار همانند ساير میوه 

درصد وزن خیار ثازه را آب  90-95خانواده كدوئیان داراي مقدار زيادي آب می باشد. حدود هاي 

ن است كه در یتاسیثشكیل می دهد . ثلخی موجود در میوه هاي خیار در ارر ماده اي به نام كوكور ب

و  و در ريشه ساخته می شود اما در خیارهاي هیبريد گلخانه اي ديده نشده میوه ثجمع می يابدثه 

خیارهاي میوه در طول   يا خیلی به ندرم و ثحت شرايط نا مساعد ) ثنش ( اثفاق افتاده است.

سانتیمتر می باشد ) با ثوجه به ذائقه و  25-50خیارهاي گلخانه اي  درسانتیمتر و  15-25ميمولی 

ا بازار پسندي مصرف كنندگان ايرانی هم اكنون واريته هايی كشت می گردد كه طول میوه آنه

سانتیمتر برسد(. از مشخصام بارز خیار گلخانه اي قسمت باريك و نازک انتهاي آن  30حداكثر به 

  . (1385)شكاري و همكاران، می باشد. میوه خیار داراي پوست ضخیم و سبز رنگ است



گلخانهدر  خیار  دالیل توجیهی براي کشت  -3-2  

هستند كه  آنهايیستفاده می شود. بهترين ارقام در كشت گلخانه اي از ارقام بی دانه خیار ا        

 فقط گل ثولید می كنند ) بكرزا يا پارثنوكارپ ( زيرا:

سازگار با شرايط كشت در گلخانه هستند.-1  

احتیاج به زنبور و ديگر عوامل ثلقیح كننده ندارند.-2  

نیاز به  از قدرم رشد كمتري برخوردارند و شاخ وبرگ كمتري ثولید می كنند و اين موضوع -3

 هرس را كاهش می دهد.

 زود رس بوده و بارآوري در آنها منظم ثر است. -4

عملكرد آنها و راندمان محصول زياد بوده و در دماي پايین ثر قادر به رشد هستند پز نیاز  -5

 به انرژي كمتري خواهند داشت.

ه و مجدداً با انجام هرس و جوان نمودن بوثه ، عمر گیاه را می ثوان چندين بار ثجديد نمود -6

 از آن بهره برداري كرد.



:انتخاب رقم-4-2  

به خاطر ثنوع در ارقام ، يك ثصمیم پیچیده و متناسب با يافته هاي علمی و ثجربی        

گلخانه دار می باشد. بذر مناسب بذري است كه با شرايط محیطی )آب و هوايی( مورد نظر 

نسبت به شرايط  نامطلوب، آفام و بیماريها بهترين ثطابق را از نظر رشد و باردهی داشته و 

مقاوم باشد. به طور كلی در انتخاب بهترين رقم بايد به عواملی مانند شرايط اقلیمی منطقه ، 

سلیقه مردم منطقه، عادم رشد ونمو ، قدرم رشد ، كیفیت میوه) اندازه،شكل، رنگ، صاف 

ل شرايط نامساعد محیطی ، قابلیت بودن(، میزان عملكرد، مقاومت به آفام و بیماريها ، ثحم

متحمل به ويروس ها و سفیدک سطحی هستند  ارقام  برخی انبارداري میوه و ... ثوجه داشت.

اما به سفیدک دروغی متحمل نیستند. يك فاكتور بسیار مهم در انتخاب واريته هرس است. 

ه صورم ژنتیكی خودش بيضی بوثه ها به لحاظ ژنتیكی نیاز به هرس شديد ندارند و بوثه خیار ب

را هرس می كند ولی در اكثر واريته ها نیاز به هرس وجود دارد و انجام هرس به موقع و ثهويه 

اقتصادي و جلوگیري از شیوع بیماريهاي قارچی خواهد شد.  بازدهیهمزمان منجر به افزايش 

... وارد ايران می  از كشورهايی نظیر هلند، ايتالیا، انگلیز، فرانسه و  F1در حال حاضر ارقام 

ه اين ارقام از لحاظ مقاومت به آفام و كشوند. در داخل يك گونه ارقام مختلفی وجود دارد 

بیماريها و عوامل نامساعد محیطی ، اندازه ، رنگ و طول میوه و ... با هم اختالف دارند. آنچه 

گل ومیوه بر  مهم است كیفیت و ثحمل بذر نسبت به آفام و بیماريها است. در ضمن ثشكیل

روي ساقه هاي اصلی بسیار ارجحیت دارد زيرا میوه هاي روي ساقه اصلی كیفیت باالثري 

. (1385)جيفر نیا  و همائی، نسبت به میوه هاي روي شاخه هاي جانبی دارند  

 برخی از ارقام خیار گلخانه اي عبارثند از:

Danito لی.: ثولید كشور هلند، ثك گل ، با كیفیت طيم و بوي عا   

Nasim میوه در هر بند. براي كاشت در ثابستان و  3-4ثولید كشور هلند، پر گل ، كم برگ،  : 

 مناطق گرم بكار می رود.



Royal ثولید شركت رويال هلند،چند گل ، مرغوب و پر بار. نیاز به هرس ندارد و ثك شاخه  :

 هاي فرعی به وجود می آورد.

Dominus J.R.S ند، براق و به رنگ سبز ثیره و داراي بوثه هاي )شاين(: میوه كشیده و بل 

 بسیار قوي و پر محصول.

Dominus  J.R.H ) يازان(: میوه با طول متوسط ، ساير خصوصیام آن مشابه  شاين است.   

Hillares 9811 )جورديز(: رشد و بار دهی باال، كیفیت میوه عالی، مقاوم به سرما. براي كشت  

یستم گرمايی مناسب است.در ثونل هاي پالستیكی بدون س  

Hillares 8756 زود رس ، پر بار و فوق الياده مرغوب. در گلخانه هاي گرم نتیجه  (:)سالیما 

 خوبی داشته است.

Hillarie's 9825 : بسیار قوي و مقاوم، با میوه هاي بلند و كشیده.   

Bastide بیماري گموز  : میوه كوثاه ، يكنواخت و به رنگ سبز ثیره. به شرايط نامساعد و به

 مقاوم و سازگار است.

Bangkok میوه كوثاه، بسیار دلپذير ، خوش خوراک، شكیل و سبز رنگ. به بیماري سفیدک  :

. (1385)جيفر نیا  و همائی، حقیقی و گموز مقاوم است  

   ورمی کمپوست-5-2

ثولید می كیفیت خاک يكی از مهمترين خصوصیام ثأریر گذار بر ثولید گیاهان و پايداري       

باشد. كیفیت مطلوب خاک نه ثنها در ثولید و عملكرد خوب گیاهان، بلكه در حفظ كیفیت 

محیط زيست و نهايتاً سالمت گیاه، حیوان و انسان نقش بسزايی دارد. عوامل فیزيكی، 

كشت آلی يا  .ندر كیفیت خاک ثأریر گذارهمگی بشیمیايی، بیولوژيكی و اكولوژيكی يك خاک 

ثنها در اروپا در  و ر روز افزون در اكثر كشورها از جايگاه ويژه اي برخوردار شدهارگانیك بطو

میلیون هكتار افزايش داشته است. اساس  8/2هكتار به  100000از  1985-1998فاصله زمانی 

خاک و در نتیجه حفظ حاصلخیزي خاک در درازمدم با اعمال مديريت در آن افزايش مواد آلی 



 1 می باشد.  كاربرد كمپوست در خاک عموماً به منظور حفظ و افزايش ربام و (IFOAM)آلی 

پايداري خاكدانه ها، حاصلخیزي و باروري خاكهاي زراعی و باغی است كه در دهه هاي گذشته 

با از اهمیت ويژه اي برخوردار بوده است. از طرفی مصرف كمپوست زباله هاي شهري در خاک 

ثوجه به جنبه هاي فیتوثوكسیسیتی2، عدم اطمینان از ارزش غذايی مواد موجود براي گیاه و 

جیابال و  (. 2003 ولكوسكی)عواقب زيست محیطی نگرانیهايی را ايجاد نموده است 

( نشان دادند كه كاربرد ورمی كمپوست در مقايسه با كود 2001كوپپوسوامی ) FYM ميادل  

استفاده از كرمهاي خاكی براي . يددرصد جذب بیشتر نیتروژن ثوسط گیاه برنج را باعث گرد 10

(. 1988بوروز، ادواردز و ثجزيه بقاياي مواد آلی در دنیا طرفدار بیشتري پیدا كرده است )

كرمهاي خاكی در طول زمان بليیدن مواد زائد را خرد كرده و سرعت ثجزيه مواد آلی را زياد 

بیه كمپوست كردن مواد )اين عمل ش می دهدنموده و خواص فیزيكوشیمیايی مواد را ثغییر 

محصول نهايی ورمی كمپوست نامیده می  در ارر هوازدگی می باشد( اكسیده شده و آلی ناپايدار

شود كه به عنوان محصول نهايی اين گونه ثغییرام می باشد. و مواد حاصله كامال با مواد زائد 

البنال و همكاران، ) اولیه متفاوم می باشد كه عمدثا به دلیل ثجزيه زياد و هوموسی شدن است

ورمی كمپوستها از نظر ثنوع جميیت میكروبی مخصوصا قارچ، باكتري و اكتینومیستها  (. 1986

(.1993بركام، ) غنی هستند  

تاثیر ورمی کمپوست بر گیاهان -5-2-1  

ورمی كمپوستها حاوي مواد فيال بیولوژيكی نظیر ثنظیم كننده هاي رشد گیاهی می باشند بر     

پتانسیل ثجاري قابل داراي ن خواص فیزيكوشیمیايی و بیولوژيكی، ورمی كمپوست ها اساس اي

ثوجهی در صنيت باغبانی به عنوان محیط كشت براي سبزيها و گیاهان فصلی می باشد  به طوريكه 

در ثمامی ثحقیقام انجام شده ميلوم شده افزايش ور می كمپوست به محیطهاي كشت سبب افزايش 

؛ ثوماثی و  1986كريشانامورثی و واجاريانا، ) عملكرد دانهالهاي گیاهی می گردد مينی دار رشد و

(. 1987همكاران،   

                                                 
I-FOAM. Basic Standards for Organic Production and Processing. IFOAM Publication, Germany. 
2-Phytotoxicity 



نتايج آزمايش هاي زيادي در رابطه با خواص فیزيكوشیمیايی ورمی كمپوست نشان داده است كه       

خوب  و  یهكشورمی كمپوست موادي شبیه به پیت بوده، بطوريكه داراي خلل و فرج زياد، ثهويه و ز

ظرفیت نگهداري باالي آب می باشد. اين مواد داراي سطح زيادي بوده از اينرو می ثواند به مقدار 

. ورمی كمپوست داراي نمكهاي (1991شی وي و كوزن،)خیلی زيادي مواد غذايی را در خود نگه دارد 

محلول كم، ظرفیت ثبادل كاثیونی باال و اسید هومیك كل باال يی در مقايسه با ثركیبام ثشكیل 

ورمی كمپوست بر خالف كمپوستهاي متداول نتیجه  .(1993البنال و همكاران، دهنده آنها می باشد )

خاكی بدون گذراندن مرحله  حاصل از بیوكسیداسیون مواد آلی ثوسط جميیتهاي زياد كرمهاي

ثرموفیلیك می باشد. در مقايسه با كمپوستهاي متداول كه يك مرحله ثرموفیلیك را میگذرانند ورمی 

و سطح بیشتر و از اينرو داراي قابلیت جذب و قدرم نگهداري بیشتر  كمپوستها داراي ساختار نرم ثر

( نشان داد 1988آزمايشام ادوارد و بورو )نتايج   (. 1987ثوماثی و همكاران، مواد غذايی می باشد)

ورمی كمپوستها د اراي مواد غذايی نظیر نیترام، فسفرقابل ثبادل و پتاسیم محلول، كلسیم و كه 

aمنیزيوم هستند كه به راحتی ثوسط گیاه قابل جذب می باشد.  اثیه و همكاران ) (نشان دادند  2000

گلخانه اي می ثواند رشد و عملكرد آنها را افزايش كه افزايش كمپوستها به محیطهاي كشت گیاهان 

( با كاربرد  2001اثیه و همكاران )  دهد. اگر چه واكنش گیاهان مختلف به آن میتواند متفاوم باشد. 

درصد محیط كشت  100و  50، 25، 10، 5ورمی كمپوست حاصل از كود خوک به نسبتهاي صفر، 

Metro-Mix 360ثجارثی  ی نشان دادند در گوجه فرنگی و فلفل نیز بیشترين بر روي گیاهان فصل 

.درصد( با كود مايع حاصل شد 50ثا  25رشد و عملكرد از كاربرد ورمی كمپوست)غلضتهاي   

( ثاریر ورمی كمپوست خوک را بر رشد و عملكرد گل جيفري فرانسوي در 2002اثیه و همكاران )  

آزمايش بذور جيفري در محیط كشتهاي ثجاري شرايط گلخانه اي مورد آزمايش قرار دادند در اين 

Metro-Mix 360استاندارد ) % )از نظر  100و  90، 80، 70، 60، 50، 40، 30، 20، 10( كه با مقادير 

 Metro-Mixحجمی(  از ورمی كمپوست خوک مخلوط شده بودند كشت گرديد. در اين آزمايش 

360 ته شد. نتايج اين آزمايش نشان داد كه بدون ورمی كمپوست نیز به عنوان شاهد در نظر گرف  

درصد محیط كشت ثجارثی با ورمی كمپوست وكمترين  40و  30بیشترين رشد رويشی از جايگزينی 



درصد ورمی  40% ورمی كمپوست حاصل شد. بیشترين جوانه گل در محیط حاوي  90آن از مخلوط 

مپوست بدست آمد. كمترين % ورمی ك 100كمپوست  و كمترين آن در مخلوطهاي  گلدانی حاوي 

% ورمی كمپوست به دست آمد.  100و  90ثيداد گل و كوچكترين گلها در مخلوطهاي گلدانی حاوي 

نتايج اين آزمايش نشان داد. در ثمامی محیطهايی كه  ورمی كمپوست اضافه شده بود میزان نیتروژن 

% در  90-20فري در مخلوطهاي نیتراثی در برگها  در مرحله گلدهی افزايش يافت. ريشه هاي گل جي

Metro-Mix 360مقايسه با  به مقدار بیشتري ثولید شد  . ( با بررسی  2004هاشمی مجد و همكاران )  

ثاریر ورمی كمپوست و كمپوستهاي مختلف بر رشد و  برداشت عناصر غذايی ثوسط گیاه گوجه فرنگی 

اي كشت گلدانی عملكرد ماده به محیطهكود گاوي  نشان دادند كه اضافه كردن ورمی كمپوست 

خشك بیشتري را در مقايسه با كمپوستها به همراه داشت. اضافه كردن ورمی كمپوست باعث بهبود 

محیطهاي كشت گلدانی  شد. در آزمايشی ديگر مشخص  محتواي عناصر غذايی درو  یثخلخل، زهكش

بیشتري در مقايسه با ورمی شد كه ورمی كمپوستهاي ثهیه شده از لجن فاضالب و زباله شهري ثاریر 

( 6200  ،هاشمی مجد و همكاران)كمپوستهاي ثهیه شده از بقاياي گیاهی به همراه داشت   

ورمی كمپوستها حاوي مواد مورر رشد گیاهی هستند كه به وسیله میكرو ارگانیسمها ثولید می       

بیولوژيكی را ثحريك كرده و از (. ورمی كمپوستها به طور رابت فيالیت 1990ثوماثی و همكاران، شوند)

اينرو باعث جوانه زنی، گلدهی، رشد گیاهان و عملكرد بهتر در مقايسه با محیطهاي كشت ثجاري  می 

شود.  سايتوكنینها و اكسینها در مواد زائد آلی ثوسط كرمهاي خاكی ثولید می شوند همچنین ورمی 

از اررام اين مواد بر رشد گیاه مشخص شده كه كمپوستها شامل مقادير زياد مواد هوموسی بوده و برخی 

كريشانا )با ارر هورمونها يا ثنظیم كننده هاي رشد گیاهی  به كار برده شده در خاک مشابه می باشد

اي به عنوان مثال جايگزينی مقادير كمی از ورمی كمپوست به مخلوطه   (.1986رياها، مورثی و واجا

ی سبب افزايش مينی دار جوانه زنی و رشد گل جيفري، گلدانی كشت بدون خاک، در گیاهان فصل

گوجه فرنگی و فلفل در آزمايشام گلخانه اي در زمانی كه ثمامی عناصر ضروري در دسترس باشد حتی 

  ( .2000آثیه و همكاران، شود )%  در محیط كشت می  30-5در نسبتهاي جايگزينی 



درصد ) 100، و 80، 60، 40، 20ي صفر، ثاریر ورمی كمپوست در نسبتها  (7200زالر )        v/v با )

بسترهاي ثجاري حاوي پیت را بر جوانه زنی، عملكرد و كیفیت میوه سه رقم گوجه فرنگی مورد بررسی 

قرار داد. نتايج اين ثحقیق نشان داد كه ورمی كمپوست به طور مينی داري جوانه زنی را ثسريع می 

كمپوست در محیطهاي گلدانی به عنوان عامل ثيیین كننده اوال ورمی نتايج  بر اساس ايننمايد، 

محسوب نمی شود بلكه اررام محرک بر جوانه زنی، رشد و بیوماس دانهالهاي گوجه فرنگی دارد و 

پتانسیل قابل ثوجهی براي جايگزينی با پیت در بسترهاي گلدانی دارد. دوم اينكه  ثاریر ورمی كمپوست 

سوم اينكه كیفیت میوه می ثواند ثحت ثاریر ورمی كمپوست قرار گیرد  بر ارقام مختلف متفاوم است و

به عنوان مثال سفتی پوست، مقدار ماده خشك در ارقام مختلف بسته به درصد ورمی كمپوست متفاوم 

 200يا  100( آزمايشی به منظور بررسی ثاریر ورمی كمپوست ) 2004سنتی كومار و همكاران )  .بود

بتهاي كودي ثوصیه شده )گرم در گلدان( و نس PFR %  در گیاه به صورم اوره ،  100و  75،  50( 

كیلو گرم  12:12:6سوپر فسفام و ثركیب پتاسی ) NPK در گیاه( بر رشد و عملكرد گل رز انجام دادند.  

NPKنتايج حاصل از آزمايش نشان داد كه ورمی كمپوست و كودهاي  به طور مينی داري رشد،  

رز را در مقايسه با شاهد افزايش داد.  اين افزايش در زمانی كه ورمی كمپوست و عملكرد و كیفیت گل 

NPKكودهاي   به صورم ثركیبی به كار رفتند بیشتر بود. نتايج ثجزيه نمونه هاي خاک پز از اثمام   

 آزمايش نشان داد كه در گلدانهايی كه با ثركیب ورمی كمپوست و كود ثیمار شده بودند نیتروژن ، فسفر

 و پتاسیم قابل استفاده بیشتر از شاهد بود

آزمايشی به منظور بررسی ثاریر كاربرد كمپوست و ورمی كمپوست سنبل آبی بر رشد و گلدهی       

كروساندرا3 انجام شد. در اين آزمايش سه گروه 15 گلدانی مورد استفاده قرار گرفت به طوريكه گروه اول 

كیلوگرم  4گرم كمپوست سنبل آبی، گروه دوم شامل ثركیب  كیلو 2كیلوگرم خاک و  4شامل ثركیب 

كیلو گرم خاک به عنوان شاهد بود. نتايج  6كیلو گرم ورمی كمپوست سنبل آبی و گرو سوم  2خاک و 

حاصل از اين آزمايش نشان داد كه كاربرد ورمی كمپوست به طور مينی داري رشد و گلدهی كروساندرا 

(. 2002اسی، گجل كشی و عبرا بهبود بخشید)  

                                                 
3-. Crossandra undulaefolia  



،  25(ثاریر مز، نیكل و روي را بر كاهو در خاک حاوي نسبتهاي صفر،  6200جوردا و همكاران)      

ثن در هكتار ورمی كمپوست )حاصل از كود گاوي( غنی شده با فلزام در شرايط گلخانه  80و  65،   50

ثن در هكتار   85و  60،  50ي اي مورد بررسی قرار دادند. كاربرد ور می كمپوست غنی شده در نسبتها

 85و  60،  50در مقايسه با ورمی كمپوست طبیيی به كار برده شده )بدون غنی سازي(  با نسبتهاي 

ثن در هكتار باعث كاهش عملكرد كاهو گرديد. غلظت عنصر مز در برگهاي كاهو كه از گلدانهاي غنی 

ميمولی  يكسان بود اگر چه اين مقدار در  شده با عناصر بدست آمده بود با مقادير موجود در گیاهان

باالثر بود.  غلظت عنصر نیكل نیز در گلدانهاي غنی شده در حد بحرانی سمیت براي  ريشه ها نسبتاً 

گیاهان، و غلظت روي نیز در برگها بیشتر از حد بحرانی سمیت بود. گیاهان پرورش يافته در خاكهاي 

يشه هايشان مقادير نیكل و مز بیشتري داشتند در اصالح شده با ورمی كمپوست غنی شده در ر

حالیكه آنهايی كه با ورمی كمپوست غنی شده با روي پرورش يافته بودند مقدار عنصر روي بیشتري در 

    .برگهايشان داشتند

)حجم/حجم(  از ورمی كمپوست گوسفند  1:5و  1:4، 1:3، 1:2، 1:1:صفر،  1بررسی ثاریر نسبتهاي       

ر رشد، عملكرد و خواص شیمیايی گوجه فرنگی رقم ريو گرند در گلخانه صورم گرفت. افزايش و خاک  ب

ورمی كمپوست به طور مينی داري باعث افزايش ارثفاع گیاه شد،كاربرد ورمی كمپوست و خاک در 

يش روز پز از نشا گرديد. افزا 100، باعث افزايش مينی دار عملكرد در زمان 1:3و  1:2،  1:1نسبتهاي  

pHورمی كمپوست باعث كاهش  خاک و اسیديته قابل ثیتراسیون و افزايش مواد جامد محلول و غیر  

محلول و غلظت كربوهیدراثها در میوه گوجه فرنگی در مقايسه با گیاهان كشت شده در خاک ميمولی 

(.2007گوثی و همكاران، )بدون ورمی كمپوست( گرديد)  

) اثیه و همكاران        a اریر ورمی كمپوست حاصل از كود خوک را بر جوانه زنی، رشد و ث (  2000

عملكرد  گوجه فرنگی در شرايط گلخانه اي مورد  بررسی  قرار دادند در اين آزمايش بذورگوجه فرنگی 

Metro-Mix 360در محیط كشتهاي ثجاري استاندارد ) ، 60، 50، 40، 30، 20، 10( كه با مقادير 

از ورمی كمپوست خوک مخلوط شده بودند كشت گرديد. در اين   % )حجمی( 100و  90، 80، 70

Metro-Mix 360آزمايش  بدون ور می كمپوست نیز به عنوان شاهد در نظر گرفته شد.. نتايج اين   



و  30، 20آزمايش نشان داد كه سرعت جوانه زنی بذور گوجه فرنگی در محیط كشتهاي ثجاري حاوي 

ري افزايش يافت. دانهالهاي پرورش يافته در محیط كشت حاوي ورمی كمپوست به طور مينی دا %40

% ورمی كمپوست به طور مينی داري كوثاهتر، برگهاي كمتر و وزن كمتري در مقايسه با شاهد  100

درصد ورمی كمپوست به محیط كشت ثجاري در مقايسه با شاهد وزن  50و  10نشان دادند. افزايش 

ي افزايش يافت.  بیشترين محصول قابل فروش از محیط كشت خشك دانهالها را به طور مينی دار

كیلو در گیاه(.  میانگین وزن میوه گوجه فرنگی   1/5ورمی كمپوست بدست آمد ) %20ثجاري حاوي 

% بیشتر از میوه گیاهان شاهد بود. به نظر  می  4/12% ورمی كمپوست  20در محیط كشت حاوي 

ل از افزايش ورمی كمپوست به محیط كشت ثجاري  رسد برخی از افزايش عملكرد و رشد حاص

 احتماال به دلیل غلظت باالي نیتروژن ميدنی در ورمی كمپوست باشد. 

 كه مقدار مواد غذايی ورمی كمپوست بسته به مواد خام آن شديداًاست  نشان داده  هاآزمايش       

مقادير  متفاوم بوده و ميموالً NPK پوست در مقايسه با خاک و عناصر ريز مغذي در ورمی كم 

(. بررسی ثاریر بسترهاي حاوي ورمی كمپوست بر 1995دلگادو و همكاران، ميمولی بیشتر می باشد)

رشد گیاهان فصلی، گوجه فرنگی و فلفل نشان داد كه وزن خشك و ثر اندامهاي هوايی و سطح برگ 

شان داد )باچمن و متزر، % افزايش ن 40گیاهان پرورش يافته در بسترهاي حاوي ورمی كمپوست ثا 

2007.)  

كوماري و اوشاكوماري       با بررسی ثاریر ورمی كمپوست غنی شده با فسفام بر عملكرد  0(2002) 

و جذب مواد غذايی در نخود گاوي نشان دادند كه  جذب عناصر غذايی در گیاهان با كاربرد ورمی 

يش نشان داد كه با كاربرد ورمی كمپوست كمپوست به طور قابل ثوجهی افزايش يافت. نتايج اين آزما

غنی شده، میزان جذب نیتروژن، پتاسیم، فسفر، كلسیم و منیزيم و عناصر ريز مغذي در گیاه نخود 

گاوي در مقايسه با شاهد افزايش يافت. نتايج نشان دادكه افزايش جذب عناصر ثوسط گیاهان بدلیل 

( با  مطاليه كاربرد ورمی كمپوست بر 2006و كومار ) آدينارايانا  .سهولت قابل استفاده بودن آنهاست

رشد سبزيجام برگی نشان دادند كه افزايش ورمی كمپوست به خاک باعث افزايش جذب عنصر روي 

.در آنها می شود  



% ( و  100و  50، 10( بامطاليه ثاریر افزايش ور می كمپوست)صفر، 1998ساينز و همكاران )      

بر رشد، ثغذيه گیاه شبدر و خیار نشان دادند كه با افزايش مقادير ورمی  كمپوست فاضالبهاي شهري

كمپوست به خاک وزن ثر و خشك و  مقادير فسفر، كلسیم و منیزيم شاخه ها در خیار و شبدر به طور 

مينی داري افزايش نشان دادند. مقدار پتاسیم بافت نیز افزايش نشان داد ولی اين افزايش مينی دار 

ورمی كمپوست بیشترين  %50ر منگنز، مز و روي در بافتهاي شبدر در محیط كشت حاوي نبود مقدا

ورمی كمپوست بیشترين مقدار  %10مقدار بود. مقدار منگنز و روي در خیار در محیط كشت حاوي 

ورمی كمپوست بیشترين مقدار بود. مقدار آهن  %100بود و مقدار مز بافت در محیط كشت حاوي 

خیار در محیط كشت هاي حاوي غلظتهاي مختلف ورمی كمپوست در مقايسه با  بافت در شبدر و

  .خاک كاهش نشان داد
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Abstract 

An experiment was conducted to determine the effects of vermicompost of an cow manure origin 

on the growth and yield of cucumber grown under glasshouse conditions in the University of 

Mohaghegh Ardabili in 2008. Experiment was conducted in completely randomized design with 

5 replications. The base medium (control treatment) was a mixture of 75% farm soil and 25% 

sand.  The treatment media was vermicompost incorporated at six rates (10, 20, 30, 40, 50 and 

60%). Stem height, leaf area, stem and root dry weight, fruit number and size and chlorophyll 

content were also measured. The results of experiment revealed that  Plants were grown in 20% 

vermicompost medium significantly (P < 0.05) produced the highest stem height, leaf area, stem 

and root dry weight, fruit yield and chlorophyll content compared to control. Further increasing 

the vermicompost content in the base media decreased Stem height, leaf area, stem root dry 

weight and chlorophyll content. No significant differences (P < 0.05) were found between 10 and 

20% vermicompost medium. Plant performance was poorest in the 50 and 60% vermicompost 

medium. Vermicompost application significantly increased the nitrogen, phosphorus, potassium, 

calcium, Fe, Zn, Cu and Mn in aerial part s of plants in comparison to control.  

   


