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  چکيده

  
 مواد ين برايگزي و جايک ماده آلي به عنوان کمپوست ورمي سطوح مختلف تأثير يبه منظور بررس

 مشهد ي دانشگاه فردوسي دانشکده کشاورزيقاتيتحق درگلخانه ٨٦ سال ي طيشي، آزما)کودها (ييايميش
 سطح ٢و ) ي درصد حجم١٠٠ و ٥٠، ٢٥، ١٠، ٠ (کمپوست ورمي سطح ٥ تأثيرق ين تحقيدر ا. انجام شد

 ي تصادف کامالًپايهل بر يدر قالب طرح فاکتور)  گرم سوپر فسفات تريپل به ازاي هر گلدان٢ و ٠(فسفر 
.  قرار گرفتي مورد بررسSuper Strain Bي رقم تجاريفرنگ جهات نشاء گويدر سه تکرار بر خصوص

به % ٢٥مار يج به دست آمده نشان داد که زمان  جوانه زدن بر اساس تعداد روز پس از کاشت در تينتا
  درصد٥٠مار ي در ت نشاءلي کلروفزاني مطول، قطر و. مارها بودير تيتر از ساعي سريداريطور معن
  درصد٢٥مار يت شاخص سطح برگ در.  نسبت به شاهد نشان داديداريعنش مي افزاکمپوست ورمي
 درصد ١٠٠مار ي تي رويمعدن در جذب عنصر. زان را نشان دادين ميشتري بکمپوست ورمي
 آهن، مس و يدر جذب عناصر معدن. مارها نشان داديه تي نسبت به بقيداريش معني افزاکمپوست ورمي
ک روند ي فسفر يعنصر معدن.  مشاهده شديداريش معني افزاستکمپو ورمي درصد ٥٠مار يمنگنز ت

شه و شاخساره در زمان نشاكاري در يدرصد رطوبت ر.  نشان دادکمپوست ورميش ي با افزايشيافزا
 درصد ٢٥مار ين گل در تيظهور اول. شتر بوديمارها بير تي از ساکمپوست ورمي درصد ١٠٠مار يت

ل شده يوه تشکين ميسريعترين ظهور اول. مارها بوديه تي بق ازترعي سريداري به طور معنکمپوست ورمي
 بود كه اختالف کمپوست ورمي درصد ٥٠ و ٢٥مار يپس از اتقال نشاءها به زمين اصلي مربوط به ت

   درصد ١٠٠مار ياه در تيان عمر گيشه در پايزان رطوبت ريم. داري با ساير تيمارها نشان دادندمعني
  .مارها بودير تير از ساشتيبکمپوست ورمي
  

  .يفرنگ، نشاء ، رشد و نمو، گوجهکمپوست ورمي :يدي کليها واژه
  

  مقدمه
اهان يش به گي روزمره خويازهايل نيانسان به دل

از، انسان را ملزم نموده است ين ني کامل داشته و ايوابستگ
 و دانش موجود اطالعات ي علميها روشيريتا با بکارگ

ک سو يامروزه از . دياهان کسب نمايد گ را در موريشتريب
 در ي و کمبود مواد آلييايمي شيه از کودهاي روياستفاده ب

 ي و کشاورزيگر انبوه مواد زائد شهري ديها و از سوخاک
ن مواد به يد که اينمايجاب مي، ايطيست محيو مشکالت ز

ات مورد استفاده قرار ينحو مطلوب و آگاهانه در چرخه ح
، نه تنها اثرات ي در کشاورزيده از مواد زائد آلاستفا. رنديگ
 و ييايميش‐ يکيزيات في بر خصوصيا د و سازندهيمف

 بر يگذارد، بلکه نقش مهم و شگرف ي خاک ميزيحاصلخ
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 تعادل يجاد نوعي موجودات خاک و اي و زندگييايپو
در . کند يفا مير زنده خاک اي زنده و غ در اجزاييکيناميد

ک به طور يولوژيو بک يدار، ارگانيا پيحال حاضر کشاورز
 ;Dickerson, 2001) است  قرار گرفته مورد توجهيجد

Nagavallemma et al., 2006).  
 به کمپوست ورمي به خصوص ي آليمصرف کودها

  از موادين بخشيمأ، عالوه بر تيت آليل داشتن ماهيدل
 يري خاک جلوگيهاياه، از آلودگياز گي مورد نييغذا

 خاک محسوب حاصلخيزي ي برايع خوبنموده و منب
ش عملکرد يتواند عالوه بر افزاي مکمپوست ورمي. شوديم
ک يارگان ري غياهان، مشکالت استفاده از کودهايگ
 .(Tomati & Galli, 1995) را کاهش دهد) ييايميش(

Atiyeh et al. (2000a,b) ط ي محينيگزيان کردند جايب
ت به شاهد  نسبکمپوست ورمي درصد ١٠و  ٥کشت با 
. شودي ميش وزن خشک نشاء گوجه فرنگيباعث افزا

 باعث کمپوست ورمي درصد ٤٠ و ٣٠، ٢٠ن نسبت يهمچن
 يفرنگ ش رشد گوجهيجه افزايدر نت  ويزن ش جوانهيافزا
کمپوست به  يورم درصد ٥٠ در ن فاکتوريا .گردد يم

 وزن نشاء به ،  درصد١٠٠تيمار   دري ول ديرس حداکثر
  .افتي کاهش يردايطور معن

Atiyeh et al. (2002) را برکمپوست ورمي تأثير  
 در.  کردندي بررسيا   گلخانهيفرنگ رشد و عملکرد گوجه

همراه  ۱کسيمتروم ي تجارط کشت يش محين آزماي ايط
ج ينتا. کمپوست مخلوط شد ي از ورمي مختلفيبا درصدها

 ۴۰ و ۳۰، ۲۰ط ي بذرها در محيزن نشان داد درصد جوانه
.  نشان داديدار يش معني افزاکمپوست ورميرصد د
 ۲۰ط يدر شرا ي محصول گوجه فرنگين بازار پسنديشتريب

وه ي که متوسط وزن مکمپوست به دست آمده يدرصد ورم
 ۴/۱۲ کمپوست ورمي درصد ۲۰ط ي در شرايفرنگ گوجه

 دگزارشات موجو. شتر بوديمار شاهد بيدرصد نسبت به ت
ست در بهبود خواص فيزيكي  و  ورمي كمپوتأثيرحاكي از 

 ، افزايش فعاليتpHشيميايي خاك، تنظيم 
. باشدها و افزايش قابليت نگهداري آب مي ميكروارگانيزم
ها در افزايش فعاليت ميکروارگانيزمهمچنين 

دار توليد  کمپوست باعث افزايش معني ورمي
هاي رشد گياهي مانند اکسين و جيبرلين و  کننده تنظيم

از طرفي افزايش در سيتوکينين . گردد  ميسيتوکينين
باعث افزايش تقسيم سلولي و بزرگ شدن سلولي و نهايتاً 

  .(Mciginnis et al., 2003) گردد افزايش قطر مي

Renato et al. (2003) و کود کمپوست ورمي تأثير 
 خاک و يي عناصر غذاي بر رويده و آهکيوانيح

 يا مورد بررسط گلخانه ري خاک در شراين باروريهمچن
زان يش ميش نشان داد با افزاين آزمايج اينتا. قرار دادند

  منيزيوم، كلسيم، پتاسيم و فسفرزاني مکمپوست ورمي
 pHش  ي باعث افزاکمپوست ورمين يهمچن. افتيش يافزا

 يواني که کود حيدر حال. شود مي يخاک به سمت خنث
pHخاک با ي باروريبه طور کل.  دارديشتري بيدي اس 
 . را نشان داديداريش معنيکمپوست افزايش ورميافزا

ش يکمپوست افزايش ورمي خاک با افزاCECن يهمچن
  . نشان داديداريمعن

Arancon et al. (2004a,b) تأثير ي بررسيبرا 
انجام  را يشي آزمايا رشد فلفل گلخانهي روکمپوست ورمي

ط ي را به محيا هفته۶ آن نشاء فلفل يکه در طدادند 
 يط تجاري محد درص۱۰۰ و ۸۰، ۶۰، ۴۰، ۲۰ يحاو
 ۱۰۰ و ۸۰، ۶۰، ۴۰، ۲۰، ۱۰، ۰کس همراه با يمتروم

ج نشان داد که ينتا . انتقال دادندکمپوست ورميدرصد 
 و کمپوست ورمي درصد ۴۰ط کشت شامل يها در محفلفل
وه ي درصد عملکرد وزن م۴۵کس ي درصد متروم۶۰
 درصد تعداد ۱۷ط ين محين در ايهمچن.  داشتنديشتريب
د ي تولييکس به تنهايط مترومي نسبت به محيشتريوه بيم

ارتفاع، تعداد جوانه، تعداد گل فلفل اگرچه در . نمودند
 يشتر بود ولي بکمپوست ورمي درصد ۸۰ و ۱۰ط يمح

کس يط کشت مترومي نسبت به محيدارياختالف معن
ش عملکرد فلفل و يفزا انيز بي ني مثبتيهبستگ. نداشت

  . مشاهده نشديي اندام هوانيتروژنزان يم
Arancon et al. (2005)تأثير ي بر رويشي آزما 

. خانه انجام دادندها در گلکمپوست بر هجوم شتهيرمو
ط ي درصد به مح۴۰و  ۲۰و  ۰کمپوست با نسبت يورم

 ينيگزيجا.  و فلفل در گلدان اضافه شديکشت گوجه فرنگ
دار يکاهش معنکمپوست باعث يدرصد  ورم ۴۰و  ۲۰
ش يشه را افزايد و وزن شاخساره و ريها گردت شتهيجمع
نها نشان داد كه  نتايج بدست آمده توسط آ.داد

باشد كه در مواد معدني كمپوست حاوي تركيباتي مي ورمي
وجود ندارد و اين مواد موجب افزايش مقاومت گياهان در 

  .برابر آفات مي شوند
Federico et al. (2007) کمپوست حاصل  ي ورمرتأثي

 ييايميات شي رشد و خصوصي را روياز کود گوسفند
  . کردندي در گلخانه بررس ريو گرانددر رقم يفرنگ گوجه
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  ي در نشاء گوجه فرنگيي از عناصر غذايزان برخي کمپوست و فسفر بر رشد و نمو و مي ورمتاثيرانس يه واري تجز‐۱جدول 
  (MS) ميانگين مربعات

  ي كمپوستاثر ورم
(A)  

  اثر فسفر
(B)  

اثر متقابل ورمي كمپوست و 
 خطا  (A× B) فسفر

  
 صفات

٧٤٦/٨ ** ٨٦٧/٠  ns ٤٤٩/٠  ns سانتيمتر(اه يارتفاع گ ٥٣٧/٠( 
٥١٧/١ ** ٠٦٢/٠  ns ٠٤٠/٠  ns ميليمتر(اه گيقطر  ٠٤٥/٠(  
٦٥٦/٢٢٣٤ ** ٨٨٠/١١٦٦  ** ٦٦٥/٥٣٢  )سانتيمتر مريع(سطح برگ  ٣٥٧/٥٧ **
١٧٦/٣٥٤ ** ٥٠٠/٧  ns ٣٨٩/٣٣  )اسپد(ل يزان کلروفيم ٥٢٧/٦ **

 ۸۰۰/۷۰  )روز از كاشت( زمان جوانه زدن ٠٠٠٠٠١/٠  ٠٠٠٠٠١/٠**  ٠٠٠٠٠١/٠** **
٥٨٣/٣٤ ** ٣٣٣/٣  ns ٢٥٠/٣  ns روز از كاشت( ن گلياول زمان ظهور ٢٠٠/٦( 
٥٣٣/١١ ** ٢٠٠/١  ns ٥٣٣/٩  ns روز از كاشت(وه ين مياول زمان ظهور ٦٠٠/٣( 
٧٩٠/٦٨ ** ٣٢٠/٦ * ٧١٧/١  ns شه در نشاء يماده خشک ر ٢٨٧/١ 
٨٠٣/٢٤ ** ٠٥٧/٦ ns ٢٠٢/١ ns ماده خشک شاخساره در نشاء ٦٨٨/١ 
١٩٦/٥٠١١٧٦٨ ** ٦١٧/٧٣١٦٠٩ ** ٨٢٦/٦٤٠٥٣٥   )پي پي ام(ميزان آهن  ٨١١/٠ **

۱۱۲/۲۶۳۲ ** ٦٦٨/٣٧٢٧ ** ٦٥٤/١٠٤٩  )پي پي ام( يروميزان  ٠٢٢/٩٣ **
٢٩٧/١٨٠٤ ** ٩٦٨/١٥٣٧ ** ٨٦٢/٩٤٧  )پي پي ام( مسميزان  ٨١٣/٠ **
٢٤٤/٧٩٧ ** ٣٨٨/١٥٢٩  ** ٩١٥/٣٩٧   )پي پي ام (منگنزميزان  ٦٨٠/٥ **
٠٧١/٠ ** ٠٥٦/٠ ** ٠٠٥/٠  )پي پي ام(فسفر ميزان  ٠٠٠٠١/٠ **

: ns none significant) عدم تفاوت معني دار ( 
   درصد۵دار در سطح احتمال تفاوت معني: ٭
   در سطح احتمال يک درصددارتفاوت معني: ٭٭
  
و ۱:۴، ۱:۳، ۱:۲، ۱:۱، ۰:۱ يها مارها شامل نسبتيت
 ي با خاک مخلوط شدند و پارامترهاي به نسبت حجم۱:۵

 يبعد از نشاکار  روز۱۰۰ و ۸۵عملکرد در و رشد 
ش يکمپوست باعث افزا ياضافه کردن ورم . شديريگ اندازه

گ  تعداد بر شد، اما دريدار ياه به طور معني گيرشد طول
 يول.  اثر نداشتيکار روز بعد از نشا۸۵و عملکرد در 
، ۱:۱ يها  در نسبتيارد ي به طور معنيفرنگ عملکرد گوجه

  .افتيش ي افزاي روز بعد از نشا کار۱۰۰ در ۱:۳، ۱:۲
 تأثير و  اهميتدهنده تحقيقات مورد مطالعه نشان

کمپوست در پرورش محصوالت مختلف  کاربرد ورمي
تحقيقات انجام شده . باشد مياي   گلخانهاهانگيبخصوص 

تلف رشد و نمو خهاي متفاوت مراحل م العمل بيانگر عکس
 بوده و در کمپوست ورميسطوح مختلف گياهان نسبت به 

بيشتر از ساير مراحل مورد اين بين مراحل اوليه رشد 
در مورد محصوالت نشائي، توليد . وده استب تأثيرتوجه و 
تر آن در   توليد سريعبه همراهم و قوي هايي سال گياهچه

لذا در اين . باشد مدت زمان کمتر، بسيار قابل توجه مي
کمپوست   سطوح مختلف ورميتأثيرتحقيق، هدف، بررسي 

به همراه فسفر به منظور دستيابي به نشائي سالم و قوي و 
  . بوده است كوتاهمدت زماني پر محصول در 

  هاروش مواد و
 و کمپوست ورمي سطوح مختلف تأثير يبه منظور بررس

 دانشکده يقاتيخانه تحقگل در يشي فسفر آزمايعنصر معدن
 محل آزمايش.  انجام شد مشهدي دانشگاه فردوسيکشاورز

 ييايا با طول جغرافي متر از سطح در۹۸۵ ارتفاع در
  درجه حرارت. قرار دارد۳۶˚۲۰َ يياي و عرض جغراف۵۹˚۳۶َ

 ۲۲˚ و c˚۲۶ بيش به ترتي آزمايروز و شب گلخانه در ط
 دارايق، ين تحقي مورد استفاده در ا نشائييها گلدان. بود

گياه مورد . ندمتر بودي سانت۹ و ارتفاع ۵/۶قطر دهانه 
 ١ بيـاسرين سوپر  ي رقم تجاربررسي نيز فلفل شيرين

  .استفاده شد
 ه طرح کامالًيل و بر پايبه صورت فاکتور شين آزمايا
 ۵۰، ۲۵، ۱۰، ۰( کمپوست ورمي   شامل پنج سطحيتصادف

 گرم سوپر ۲ و ۰( سطح فسفر ۲و ) ي درصد حجم۱۰۰و 
 در .انجام شد  تكرار با سه)فسفات تريپل به ازاي هر گلدان

 مشاهده در نظر گرفته شد ۱۵اين آزمايش براي هر تيمار 
 گلدان جهت ۳اي كه از بين آنها با حذف اثر حاشيه

در مجموع هر تيمار . شدندبررسي فاكتورهاي الزم انتخاب 
 گلدان را شامل گرديد ۴۵با توجه به سه تكرار مربوطه 

                                                                                         
1. Super Strain-B  
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بستر مورد استفاده شامل ماسه مخلوط ).  گلدان۴۵۰كالً (
 و کود ي به صورت حجمکمپوست ورمي سطوح شده با

ساعت قبل از چهل و هشت  .بودپل يسوپر فسفات تر
  سهتو سپس اقدام به کشه  شدياريها آب گلدان،کاشت
جهت اطمينان از بدست آوردن  (دي گرد در هر گلدانبذر

هاي مورد نياز و از دست ندادن زمان و يكسان  گياهچه
 دو اي  لپهيها  در مرحله ظهور برگ).بودن شرايط كاشت

ه و در همين زمان تيمار فسفر تر حذف شد فياهچه ضعيگ
 زمان : عبارت بودند ازيصفات مورد بررس .نيز اعمال شد

وه بر اساس ين ميو اول ن گلينه زدن، زمان ظهور اولجوا
، )و انتقال نشاء به زمين اصلي( بذر تعداد روز پس از کاشت

اه در محل ياه، سطح برگ به ازاء هر نشاء، قطر گيارتفاع گ
زان ي م درصد رطوبت گياهچه،ل،يزان کلروفيطوقه، م

، آهن، منگنز و مس در مرحله ي فسفر، رويعناصر معدن
اهان يپس از آماده شدن نشاها جهت انتقال، گ. ل نشاءانتقا

 منتقل کرده ۵/۲۳ و ارتفاع ۵/۲۹ به قطر ييها را به گلدان
زان يوه و مين مين گل و اولي مثل زمان ظهور اوليو صفات

  . گرديديريگ شه اندازهي و ريياه در اندام هوايرطوبت گ
، ٢سنج ، با دستگاه سطح برگ١شاخص سطح برگ

، فسفر با دستگاه ٣اسپد متر ل با دستگاهيفزان کلرويم
 ير عناصر معدني، و ساS2000 uv/visاسپکتروفتومتر مدل 
  . شديريگ  اندازه٤يبا دستگاه جذب اتم

  
   و بحثيجنتا

انس اطالعات نشان داد که يه واريج حاصل از تجزينتا
مارها قرار گرفته و ي تتأثير، تحت يات مورد بررسيخصوص

 گرددي مشاهده ميداريت معندر اغلب آنها تفاو
شود در ي مشاهده م۱همان گونه که در جدول ). ۱جدول(

درصد (اه بالغ ير از ماده خشک در گيتمامي صفات به غ
 بين يداري درصد تفاوت معن۱درسطح احتمال ) رطوبت

تفاوت بين . شود مشاهده ميکمپوست ورميمارهاي يت
جوانه زدن، تيمارهاي  فسفر در صفات سطح برگ و زمان 

اه يشه در نشاء، ماده خشک شاخساره در گيماده خشک ر
 در سطح احتمال يك درصد يبالغ و تمام عناصر معدن

 بر کمپوست ورمياثر متقابل فسفر و . گرديد دار يمعن

                                                                                         
1. Leaf Area Index 
2. Laboratory Type Leaf Area Meter 
3. Spad Meter 502 DL 
4. Atomic Absorption Shimadzu 2000 

ل، زمان جوانه زدن، ماده يزان کلروفيصفات سطح برگ، م
اه بالغ و يشه در گيشه در نشاء، ماده خشک ريخشک ر

دار  ي در سطح احتمال يك درصد معنيعناصر معدنتمام 
  .شد

  مدت زمان جوانه زدن 
زمان  تيمارها بر تأثيرنتايج حاصل از تجزيه واريانس 

 بر کمپوست  ورمينشان داد كه فرنگي زني بذور گوجه جوانه
 تأثيرداراي  درصد يك  احتمال در سطحاين صفت

ل آنها العمل متقاب اثر فسفر و عکسلي و بودهدار معني
ج به دست ين نتايانگيسه ميمقا. )۱جدول(نيست دار معني

 بر اساس ين زمان جوانه زنيع تري، سردهد ميآمده نشان 
 کمپوست ورمي درصد ۲۵مار يتعداد روز پس از کاشت در ت

ين رتري دکمپوست ورمي درصد ۱۰۰مار يدر ت. رخ داد
ت امقايسه ميانگين صف). ۲جدول(مشاهده شد  زني جوانه
درصد  ۲۵ که در تيمار شاهد و دهد ميان نش

 شش روز پس از کاشت ظاهر شد  گياهچهکمپوست ورمي
 روز ۱۴ اين زمان به کمپوست ورمي درصد ۱۰۰و در تيمار 

). ۲جدول( روز تاخير داشت ۸رسيد که نسبت به شاهد 
 کمپوست ورميرسد که کاربرد زياد  ظاهراً به نظر مي

 ظهور گياهچه شود که اين  تاخير افتادنهتواند سبب ب مي
 دسي ۹/۱۴(باشد  به دليل شوري بيش از حد محيط مي

و تا زماني که شوري محيط در اثر آبشويي ) زيمنس بر متر
 طبق نظر. زدن نخواهد داشت از بين نرود بذر توان جوانه

Gujdos (1997)زماني که غلظت شوري در محيط کشت  
 عامل مضر موس تجاوز کند يک  ميلي۱۰۰‐ ۳۰۰گياه از 

 که در محيط دهد مي و اين نشان شودمحسوب مي
گياهچه موجب ظهور ديرتر کمپوست شوري زياد  ورمي
بيان کردند كه رشد  Atiyeh et al. (2001). گرددمي

کمپوست   درصد ورمي۱۰۰فرنگي در محيط کشت  گوجه
آنها علت اين پديده را غلظت باالي امالح در . کاهش يافت

) تهويه(اهش تخلخل و ميزان اكسيژن ک، کمپوست ورمي
  .اند نمودهکاهش رشد ذکر و در نتيجه در خاک 
  اهيگ  ساقه و قطرارتفاع

 تيمارها بر اين تأثيرنتايج حاصل از تجزيه واريانس 
 احتمال يك در سطح کمپوست ورمي نشان داد كهصفت 

در حالي که فسفر اثر . دار استدرصد بر اين صفت معني
 متقابل فسفر و اثر نداشته وليين صفت داري بر ا معني
 .بوددار   درصد معنيپنج  احتمالدر سطح  کمپوست ورمي

   در)  سانتيمتر۶۱۷/۱۷(نتايج نشان داد که بيشترين ارتفاع 



 ۵۳  ...کمپوست و  بررسي اثر سطوح مختلف ورمي: زاده و همکاراندهدشتي  

  فرنگي مقايسه ميانگين اثر ورمي کمپوست بر برخي از خصوصيات مرفولوژي گوجه‐۲جدول
 تيمار  صفات

 تا روز
 اولين ميوه

   تاروز
 اولين گل

روز تا 
 زنيجوانه

وزن خشک 
  ريشه

وزن خشک 
  شاخساره

  سطح برگ
Cm2 

   برگکلروفيل
Spad  

  قطر ساقه
mm  

  ارتفاع نشاء
cm 

  ورمي كمپوست
(%) 

٥٠٠/٩٥ a ٣٣٣/٨٣ ab ٦d ۲۵۸/۰ d ۶۹۰/۰ d ٦٥٠/٨٤ c ٤٨٣/٣٣ c ١٩٣/٤ b ٧١٧/١٢ d 
٨٣٣/٩٢ a ١٦٧/٨٢ b ٧c ۴۳۳/۰ c ۱d ٣١٢/٨٩ c ٣٧/٣٣b ١٧٧/٤ b ٠٥٠/١٤ c 
٥٠٠/٨٣ b ٦٦٧/٧٣ c ٦d ۷۱۰/۰ b ۵۹۰/۱ a ٢٣٧/١٤٨ a ٦٥٠/٣٨ b ٧٨٧/٤ a ٧٣٣/١٥ b 
٥٠٠/٨٥ b ٥٠٠/٧٤ c ١٠b ۸۲۰/۰ a ۴۷۰/۱ b ٣٣٣/١١٩ b ١٨٣/٤٥ a ٨٣٣/٤ a ٦١٧/١٧ a 
٦٦٧/٩٥ a ٦٦٧/٨٤ a ١٤a ۱۱۳/۰ e ۴۱۲/۰ e ٤٠٠/٤٥ d ٤٠٠/٣٥ b ٨٩٣/٣ c ٤٠٠/١١ e 

٠  
١٠ 
٢٥  
٥٠  
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  . درصد  اختالف معني داري با يكديگر ندارند۵ه هستند در سطح احتمال اعدادي که در هر ستون داراي حروف مشاب
  
 است که نسبت به تيمار کمپوست ورمي درصد ۵۰تيمار 
افزايش نشان داد  سانتيمتر ۹/۴ کمپوست ورميبدون 

 کمپوست ورمي درصد ١٠٠ تيمار ارتفاع نشاء در). ٢جدول(
ابل اثر متق.  يافت کاهش سانتيمتر٣١/١ نسبت به شاهد

دار   معني در سطح پنج درصدنيز  و فسفرکمپوست ورمي
 است،نشان داده شده  ٢همانطور كه در جدول . بود

 کمپوست ورمي درصد ٥٠ تيمار  مربوط به ارتفاعبيشترين 
اه در ي گارتفاع ، درصد١٠٠و ٥٠، ٢٥مار يدر ت. است

ن کاهش ي البته اافت کهي فسفردار کاهش يمارهايت
ش غلظت ي کاهش ارتفاع به علت افزاتماالًدار نبود احيمعن

    .باشد ياهان مربوط ميت آنها در گيجاد سميعناصر و ا
 فرنگي  هاي آناليز واريانس قطر طوقه نشاء گوجه داده

 بر کمپوست ورميدار سطوح مختلف  حاکي از اثر معني
 اثر فسفر ولي قطر طوقه گياه در مرحله انتقال بوده است 

 تفاوت بر اين صفت كمپوست  با ورمي متقابل آنتأثيرو 
 تأثيرمقايسه ميانگين . )۱جدول (دنداري را نشان ندا معني
كمپوست بر قطر نشاء در محل طوقه در مرحله  ورمي

بيشترين و کمترين قطر به ترتيب انتقال نشان داد كه 
 ۱۰۰ درصد و ۵۰ در تيمارهاي متر ميلي ۸۹/۳ و ۸۳/۴

 نسبت به تيمار شاهد  بوده است کهکمپوست ورميدرصد 
 افزايش و کاهش داشته متر ميلي ۲۸/۰ و ۶۶/۰به ترتيب 

طبق مطالعات انجام شده قطر نشاي ). ۲جدول(است 
باشد و اين نشان   ميمتر ميلي ۸/۴مطلوب بيشتر از 

ي با قطر  نشائکمپوست ورمي درصد ۵۰ار م تيدر دهد مي
  .مطلوب توليد شده است

ق ي، از طرکمپوست ميور خواص موجود در احتماالً
ش ي و افزايي عناصر غذايت نگهداريش ظرفيافزا

 است که ها ارگانيزمکروي رشد و مکننده تنظيم يها هورمون

ش ارتفاع يش باعث افزاين افزايباعث تجمع ازت شده و ا
اه، سطح برگ، تعداد برگ، تعداد گره، وزن تر و وزن يگ

 ؛Arteca (1996) جيج با نتاين نتايا .شود ميخشک 
Atiyeh et al. (2001). Atiyeh et al.  (2002)؛ Atiyeh et 

al. (2000b)، Casenva de Sanfilippo et al. (1990) 
ت يش فعالين افزاي از محققيبرخ .اردد مطابقت

ش ي باعث افزاکمپوست ورمي را در ها ارگانيزمکرويم
ن ي مانند اکسياهي رشد گيها کننده تنظيمد يدار تول يمعن
ش در ي افزاياز طرف. دانند ين ميتوکنين و سيلبريو ج
شدن   و بزرگيم سلوليش سطح تقسين باعث افزايتوکنيس

 Casenva de) گردد يش قطر مي باعث افزاتاًي و نهايسلول
Sanfilippo et al., 1990; Arteca, 1996).   

  سطح برگو   كلليزان کلروفيم
   کهدادنشان  اطالعات بدست آمده آناليز واريانس

العمل متقابل فسفر و   و عکسکمپوست ورمي تأثير
 درصد  احتمال يك بر اين صفت در سطحکمپوست ورمي
دار   فسفر بر اين صفت معنيتأثيردار است در حاليکه  معني
مقايسه ميانگين ميزان کلروفيل . )۱جدول(باشد  نمي

  از صفرکمپوست ورمي با افزايش دهد مينشان  ) ۲جدول(
 ۱۰۰ تيمار  در.يابدمي کلروفيل افزايش  درصد ميزان۵۰تا 

داري در ميزان کلروفيل اهش معنيک کمپوست ورميدرصد 
نتايج نشان داد . شود درصد مشاهده مي۵۰نسبت به سطح 

 درصد ۵۰ که بيشترين ميزان کلروفيل در تيمار
باالتر باشد که نسبت به تيمار شاهد   ميکمپوست ورمي
 . تيمار شاهد مشاهده شدکمترين ميزان کلروفيل در. بود

كمپوست نشان داد كه  مقايسه اثر متقابل فسفر و ورمي
 در بين تيمارها مربوط به تيمار فسفر در تأثيرباالترين 

  ).۴جدول (باشد  كمپوست مي  درصد ورمي۵۰سطح 



 ۱۳۸۸، ۳، شماره ۴۰ ايران، دوره علوم باغبانيمجله   ۵۴

 تأثير که تجزيه واريانس دادهاي بدست آمده نشان داد
 يك مال  احت در سطحميزان سطح برگ بر کمپوست ورمي

العمل   فسفر و عکستأثيردار است در حاليکه  درصد معني
  بر اين صفت در سطحکمپوست ورميمتقابل فسفر و 

 مقايسه ميانگين .باشد ميدار   درصد معنياحتمال پنج
 درصد ۲۵ سطح فاکتور مورد بررسي نشان داد که در

 ميزان سطح برگ در بين تيمارها بيشترين کمپوست ورمي
 سطح برگ در تيمار همچنين ). ۲جدول (مقدار را داشت

بدون فسفر نسبت به تيمار حاوي فسفر برتري نشان داد 
ها نشان داد بيشترين  مقايسه ميانگين داده. )۳جدول(

 درصد ۲۵سطح برگ در تيمار بدون فسفر سطح 
زان سطح برگ  مشاهده شد و کمترين ميکمپوست ورمي

 بود کمپوست ورمي درصد ۱۰۰در تيمار حاوي فسفر سطح 
  ).۴جدول (

Atiyeh et al. (2001)هاي  بيان کردند که يون
 آمونيومي توسط موادي که داراي بار منفي هستند بطور

شوند و يا طي فرايند نيتريفيکاسيون به  سطحي جذب مي
ك طرف جذب تركيبات نيتراته از ي. شود مينيترات تبديل 

و افزايش ميزان عناصري نظير آهن و منگنز در گياهان 
تحت تيمار ورمي كمپوست از طرف ديگر خود دليلي بر 

. باشد ها مي افزايش ميزان كلروفيل برگ در گياهچه
 سطح کمپوست ورمي که دهد ميتحقيقات موجود نشان 

تواند به   که علت اين امر ميدهد ميبرگ را افزايش 
هداري آب و مواد غذايي در گياه نسبت خاصيت ظرفيت نگ

چون  ،بيان داشتند Arancon et al. (2004a) .داده شود
داري   به طور معنيکمپوست ورميهاي تيمار شده با  خاک

 لذاد باشن ميجمعيت ميکروبي بيشتري داراي 
 هاي کننده تنظيمتوانند موادي مانند   ميها ارگانيزمميکرو

و وليد کنند که بر رشد گياه يي تها هورمونرشد گياهي يا 
  . خواهند بود  گذارتأثير افزايش  سطح برگ 

Maciginnis et al. (2003) افزايش در ميزان سطح 
   به بهبودکمپوست ورمي درصد ۲۰برگ ريحان را در تيمار 

  
  

  فرنگي مقايسه ميانگين اثر فسفر بر برخي از صفات مرفولوژي گياه گوجه‐۳جدول 
  صفات

  تا روز
اولين ميوه

   تا روز
 اولين گل

  روز تا 
 زنيجوانه

وزن خشک 
  ريشه

وزن خشک 
  شاخساره 

  سطح برگ
cm2 

  کلروفيل برگ
Spad  

  قطر ساقه
mm 

  ارتفاع نشاء
cm   

  تيمار

٢٦٧/٩١ a ١٣٣/٨٠ a ٦٠٠/٨ a ۴۳۴/۰ b ۹۸۹/۰ b ٧٦٣/١٠٥ a ٧١٣/٣٧ a ٣٥٣/٤ a ١٧٣/١٤ a بدون فسفر 
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  .داري با يكديگر ندارند درصد  اختالف معني۵اعدادي که در هر ستون داراي حروف مشابه هستند در سطح احتمال     
  
 

   مقايسه ميانگين اثر متقابل ورمي کمپوست و فسفر برخي از خصوصبات مرفولوژي گياه گوجه فرنگي‐۴جدول
  صفات  تيمارها

 %ورمي کمپوست 
  سطح فسفر
 g/plant)۲(  

وزن خشک 
  ريشه

وزن خشک 
  شاخساره 

  سطح برگ
cm2 

  کلروفيل برگ
Spad  

  قطر ساقه
mm 

  ارتفاع نشاء
cm   

٧٦٧/١١ بدون فسفر e ٢٤٧/٤ bc ۷۰۰/۳۲ d ۳۳۳/۸۲ cd ۶۳۳/۰ g ۲۰۳/۰ g ۰ 
٦٦٧/١٣ داراي فسفر d ١٤٠/٤ bcd ۲۶۷/۳۴ cd ۹۶۷/۸۶ cd ۷۴۷/۰ f ۳۱۳/۰ f 

٦٠٠/١٣ سفربدون ف d ٠٧٣/٤ bcd ۱۳۳/۳۷ bcd۳۲۰/۸۲  cd ۹۴۷/۰ e ۳۹۷/۰ e ۱۰ 
٥٠٠/١٤ داراي فسفر cd ٢٨٠/٤ b ۱۳۳/۳۷ bcd۳۰۳/۹۶ c ۰۶۷/۱ d ۴۷۰/۰ d 
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٣٦٧/١٥ داراي فسفر bc ٩٢٠/٤ a ۳۶۷/۳۸ bc ۷۷۷/۱۱۹ bc ۶۳۰/۱ a ۶۵۰/۰ b 
٩٠٠/١٧ بدون فسفر a ٨٨٠/٤ a ۳۳۳/۴۴ b ۹۰۰/۱۳۵ b ۴۳۷/۱ c ۷۷۰/۰ ab ۵۰ 
٣٣٣/١٧ داراي فسفر a ٧٨٧/٤ a ۰۳۳/۶۴ a ۷۶۷/۱۰۲ bc ۵۰۳/۱ bc ۸۰۳/۰ a 
٥٠٠/١١ بدون فسفر e ٩١٣/٣ cd ۴۶۷/۳۵ cd ۵۶۷/۵۱ de ۳۷۷/۰ h ۱۱۷/۰ h ۱۰۰ 
٣٠٠/١١ داراي فسفر e ٨٧٣/٣ d ۰۳۳/۴۱ ab ۲۳۳/۳۹ e ۴۴۷/۰ h ۱۱۰/۰ h 

  .داري با يكديگر ندارند درصد  اختالف معني۵راي حروف مشابه هستند در سطح احتمال اعدادي که در هر ستون دا     
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خواص فيزيکي محيط کشت شامل حاصلخيزي، تنظيم 
pHو افزايش ظرفيت ها ارگانيزم افزايش فعاليت ميکرو 

 باعث کمپوست ورمي را کهنگهداري آب نسبت دادند چ
زايش سطح افزايش پتانسيل نگهداري و مواد غذايي و اف

همچنين از طرفي افزايش سيتوکينين باعث . شود ميبرگ 
 در نتيجه وافزايش تقسيم سلولي و بزرگ شدن سلولي 

نتايج آزمايش انجام .  شود ميسبب افزايش سطح برگ 
  روي توت فرنگي،Arancon et al. (2004) شده با نتايج

Atiyeh et al. (2002)روي گوجه فرنگي و خيار و  
Mciginnis et al. (2003)روي ريحان مطابقت داشت  .  

  )، آهن، مس و منگنزيفسفر، رو (ييزان عناصر غذايم
زان جذب ي که مدهد ميج به دست آمده نشان ينتا

ش ي مورد آزمايمارهاي تتأثير، تحت يعناصر مورد بررس
مار يزان جذب فسفر در تيم). ۱جدول(قرار گرفته است 

زان خود مشاهده ين مي در باالترکمپوست ورمي درصد ۵۰
   با   همراه  شده جذب زان فسفر يش مين افزايهمچن. شد
در مورد ). ۶جدول( بود کمپوست ورميش سطوح يافزا

زان ي با مکمپوست ورمي  درصد۱۰۰ غلظت ،يعنصر رو
   را نشانيدار يش معني نسبت به شاهد افزاام پي  پي۳۵/۵۰

يز بسيار  فسفر بر ميزان جذب روي نتأثير ).۶جدول (داد 
 ).۷جدول(داري با شاهد داشت  موثر بوده و تفاوت معني

 درصد به ترتيب با ۵۰مار ي ت، مس و منگنز درعنصر آهن
هد نسبت به شاام  پي  پي۲۲/۲۴ و ۵۶/۴۰، ۲/۱۰۹۳زان يم

ن اثر يهمچن). ۶جدول(دار را نشان دادند  يتفاوت معن
 و  بررسی اثر متقابل فسفر.دار بود يمعن) ۷جدول(فسفر 

 نشان داده که تاثير معنی داری در جذب ورمی کمپوست
  ).۸جدول (عناصر دارد 

Reinecks et al. (1992)  گزارش کردند که محيط
 قادر است فسفر را به فرم قابل کمپوست ورميکشت 

بدين صورت که افزودن . دسترس براي گياه تبديل کند
ماده آلي به خاک وضع فسفات قابل جذب در خاک را 

گزارش کردند که  Renato et al. (2003). کند ه ميتوجي
. شود  باعث افزايش فسفر ميکمپوست ورميافزايش ميزان 

 کمپوست ورمي درصد ۱۰۰ کاهش فسفر در تيمار احتماالً
هاي ديگر موجود در   با يون H2PO4به علت ترکيب شدن 

خاک و تبديل شدن به ترکيباتي با حالليت کمتر و يا به 
  . باشد ل استفاده براي گياه، ميشکل غير قاب

  
  فرنگيکمپوست و فسفر بر برخي از خصوصيات گياه گوجه مقايسه ميانگين اثر متقابل ورمي‐۵جدول

  صفات  تيمارها
  تعداد روز تا اولين ميوه  تعداد روز تا اولين گل  زمان جوانه زدن  سطح فسفر  %ورمي کمپوست 

٣٣٣/٨٣ ٦d  بدون فسفر a ٣٣٣/٩٤ ab ۰  ٦  اي فسفردارd ٣٣٣/٨٣ a ٦٦٧/٩٦ a 
٣٣٣/٩٥ ٨٢a ٧c  بدون فسفر a ۱۰  ٧  داراي فسفرc ٣٣٣/٨٢ a ٣٣٣/٩٠ bc 
٦٦٧/٧٣ ٦d  بدون فسفر bc ٦٦٧/٨٤ d ۲۵  ٦  داراي فسفرd ٦٦٧/٧٣ bc ٣٣٣/٨٢ d 
٦٦٧/٧٦ ١٠b  بدون فسفر d ٦٦٧/٨٦ cd ۵۰  ١٠  داراي فسفرb ٣٣٢/٧٢ c ٢٣٣/٨٤ d 
٣٣٣/٩٥ ٨٥a ١٤a  بدون فسفر a ۱۰۰  ١٤  داراي فسفرa ٣٣/٨٤ a ٩٦a 

  .داري با يكديگر ندارند درصد  اختالف معني۵اعدادي که در هر ستون داراي حروف مشابه هستند در سطح احتمال                

  
  فرنگيکمپوست بر جذب برخي از عناصر معدني گياه گوجه مقايسه ميانگين اثر ورمي‐۶جدول

  عناصر پي پي ام  تيمار
 منگنز  مس  آهن  روي  فسفر  %وست ورمي کمپ
٨٣٣/١١٥١  ٠ e ٢٨٣/٣١ d ١٠٠/٥٠ e ٣٦٧/٤ c ٦٣/٣٩ c 
١٨٦٥ ١٠d ٨٦٧/٦٥ b ١٦٧/٥٧ d ٠٣٣/٩ b ٤٣/٤١ c 
٨٣٣/٣٤١٣  ٢٥ b ٧٨٢/٦٣ b ٥٨٣/٧١ b ٢٣٣/٩ b ١٧/٥٠ b 
٣٣٣/٤٤٢٥ ٥٠ a ٣٦٧/٣٩ c ٩٨٣/٩٠ a ٦٦٧/١٥ a ٨٥/٦٣ a 
٦٦٧/٣٤٠١ ١٠٠ c ٨٦٧/٧٤ a ٨٣٣/٦٧ c ٦٥٠/٣ c ٤٢/٣٤ d 

  .داري با يكديگر ندارند درصد  اختالف معني۵اعدادي که در هر ستون داراي حروف مشابه هستند در سطح احتمال                    



 ۱۳۸۸، ۳، شماره ۴۰ ايران، دوره علوم باغبانيمجله   ۵۶

  وه يزمان ظهور گل و م
مدت  تيمارها بر تأثيرنتايج حاصل از تجزيه واريانس 

زمان الزم از انتقال نشاء تا ظهور اولين گل و تشكيل اولين 
همانطور که .  شده استنشان داده ۱  در جدولميوه

و اثر متقابل آن با  کمپوست ورمي تأثيرمشخص است 
دار   درصد معنياحتمال يكت در سطح ابر اين صففسفر 
ي را نشان دار معنيتفاوت اثر فسفر  ولي ،)۵جدول ( بوده

  ).۱جدول(نداده است 
 که اولين گل دهد ميمقايسه ميانگين اين صفت نشان 

 شود مي ديده کمپوست ورمي درصد ۲۵ر تيمار کامال باز د
باشد   روز پس از کاشت بذر مي۶۶/۷۳که پس از طي 

 درصد ۲۵رسد که کاربرد  بنابراين به نظر مي). ۲جدول(
 توانسته زمان ظهور گل را نسبت به شاهد کمپوست ورمي
 درصد ۱۰۰ روز به جلو بيندازد در حاليکه کاربرد ۱۰

 را يک روز نسبت به شاهد  زمان ظهور گلکمپوست ورمي
رسد کاربرد زياد  به نظر مي. به تأخير انداخته است

 باعث ظهور ديرتر گياهچه و در نتيجه ،کمپوست ورمي
 ظهور ديرتر سببو انتقال ديرتر گياه به محيط اصلي شده 

  .ه استگرديدگل 
  زمان تشكيل اولين ميوه نشان داد كه مقايسه ميانگين

 روز ۵/۸۳  پس از طي کمپوست يورم درصد ۲۵در تيمار 
). ۲جدول ( اولين ميوه تشكيل شده استبذر پس از کاشت
 ۲۵  ورمي كمپوست در سطحرسد که کاربرد به نظر مي

را نسبت به شاهد و تشكيل ميوه درصد زمان ظهور گل 
در داد كه نشان بدست آمده نتايج همچنين . جلو بيندازد

 و تيمار شاهد کمپوست ورمي درصد ۱۰۰ و ۱۰ هاي تيمار
داري در مدت زمان الزم جهت ظهور اولين  تفاوت معني

  .)۲جدول  (ميوه وجود ندارد
 ۵۰ و ۲۵ تيمارهايبدست آمده،  با توجه به نتايج 

 خصوصيات موجب بهبود کمپوست ورميدرصد 
در طي مراحل رشد غذايي عناصر بهتر  جذب ،مرفولوژيکي

اي  ستم ريشه و سيبيشترسطح برگ با همچنين . اند شده
 ايجاد عاملفتوسنتز  همراه با كارآيي بيشتر تر قوي
باال . دنباش مي مناسب جهت ورود به فاز زايشي يشرايط

 افزايش آب و کمپوست ورميبودن ظرفيت نگهداري آب در 
 افزايش فتوسنتز، افزايش رشد و  نيز موجبقابل دسترس
 گياه ها و همچنين اندام زايشي ها و ميان گره تعداد شاخه

 & Gajalakshami .(Taiz & Zeiger, 2000) شود مي

Abbasi (2002)  گزارش کردند ترکيب خاک با

  داري در تعداد ني باعث افزايش معکمپوست ورمي
 .فرنگي شد، بادنجان، فلفل و گوجه١کراساندراگل در 

Atiyeh et al. (2002) گزارش کردند که استفاده از 
 و افزايش توليد گل در  باعث زود گلدهيکمپوست ورمي

ها  کمپوست ورميبا توجه به اينکه . شود ميگل جعفري 
قادرند ميزان فسفر قابل دسترس براي گياه را افزايش 

 کمپوست ورميافزايش فسفر در اثر کاربرد لذا، دهند 
باعث افزايش اندام زايشي و در نتيجه افزايش تواند  مي

  . عملکرد شود
  زان ماده خشکيم

 كه دهد ميبدست آمده نشان هاي  داده اريانسآناليز و 
بطور فرنگي  ميزان وزن خشک شاخساره نشاء گوجه

 و کمپوست ورميسطوح مختلف  تأثيرداري تحت  معني
 متقابل اين دو بر اين صفت اختالف بوده ولي اثرفسفر 
همچنين نتايج بدست آمده در . دادداري را نشان ن معني

سطوح دار   معنيتأثيره مورد وزن خشك ريشه نشان دهند
 و فسفر و همچنين اثر متقابل کمپوست ورميمختلف 
  ).۱جدول(باشدمي و فسفر در مرحله انتقال کمپوست ورمي

 که بيشترين و ادها نشان دمقايسه ميانگين داده
به ترتيب در تيمار شاخساره کمترين ميزان وزن خشک 

که به ترتيب باشد  ميکمپوست ورمي درصد ۱۰۰ و ۲۵
 شتندافزايش و کاهش نشان دانسبت به تيمار شاهد، 

 که افزودن دهد ميها نشان مقايسه ميانگين). ۲جدول(
شده است فسفر باعث افزايش ميزان ماده خشک 

  ). ۳جدول(
 که بيشترين و دهد ميها نشان مقايسه ميانگين داده
 و ۵۰ به ترتيب  در تيمار  ريشهکمترين ميزان وزن خشک

باشد که به ترتيب نسبت به   ميکمپوست ورمي درصد ۱۰۰
نتايج ). ۲جدول (داشتندتيمار شاهد افزايش و کاهش 

 که افزودن فسفر باعث دهد ميها نشان  مقايسه ميانگين
). ۲جدول(شده است ريشه افزايش ميزان وزن خشک 

 بيشترين دهد ميمقايسه ميانگين اثر متقابل تيمارها نشان 
 ۵۰ار حاوي فسفر سطح ميزان ماده خشک ريشه در تيم

باشد و کمترين ميزان وزن   ميکمپوست ورميدرصد 
 درصد ۱۰۰خشک در تيمار بدون فسفر سطح 

 که البته با سطح حاوي شود مي مشاهده کمپوست ورمي
  ).۴جدول(فسفر اختالف معني داري ندارد 

                                                                                         
1. Crassandra undulaefolia 
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  گيفرن مقايسه ميانگين اثر فسفر بر جذب برخي عناصر معدني در گياه گوجه‐۷جدول
  عناصر پي پي ام  تيمار

 منگنز  مس  آهن  روي  فسفر  %ورمي کمپوست 
٩٣٣/٢٧٢٠ بدون فسفر b ١٨٧/٤٧ b ٢١٣/٦٩ a ١٦٠/٧ b ٧٦٠/٣٨ b 
١٣٣/٢٩٨٢ داراي فسفر a ٨٨٠/٦٢ a ٨٥٣/٦٥ b ٦٢٠/٩ a ٠٤٠/٥٣ a 

  .داري با يكديگر ندارنداختالف معني درصد  ۵اعدادي که در هر ستون داراي حروف مشابه هستند در سطح احتمال                   
  

  فرنگي مقايسه ميانگين اثر متقابل ورمي کمپوست و فسفر بر جذب برخي از عناصر معدني گياه گوجه‐۸جدول
  تيمارها  عناصر پي پي ام

 %ورمي کمپوست  سطح فسفر فسفر روي آهن مس  منگنز
٣٧ef ٤٠٠/١ f ٨٦٧/٥٠ g ٢٠٠/٢٢ f ٦٦٧/١١١٠ i بدون فسفر 
٢٦٧/٤٢ cd ٣٣٣/٧ d ٣٣٣/٤٩ g ٣٦٧/٤٠ de ١١٩٣h داراي فسفر 

٠ 

٢٠٠/٣٧ ef ٤٠٠/٧ d ٠٦٧/٥٨ e ٦٠٠/٥٠ d ٦٦٧/١٣٥١ g بدون فسفر 
٦٦٧/٤٥ c ٦٦٧/١٠ c ٢٦٧/٥٦ f ١٣٣/٨١ b ٣٣٣/٢٣٧٨ f داراي فسفر 

١٠ 

٦٦٧/٣٩ de ٣٦٧/٦ d ٨٠٠/٧١ b ٢٦٧/٣٣ e ٦٦٧/٣٤٠٦ d بدون فسفر 
٦٦٧/٦٠ b ١٠٠/١٢ c ٣٦٧/٧١ b ٣٠٠/٩٤ a ٣٤٢١c اي فسفردار 

٢٥ 

٢٤٧/٤٤ c ٨٦٧/١٥ a ٩٠٠/٩٦ a ٣٦٧/٤٣ de ٤٣٥٢b بدون فسفر 
٤٣٣/٨٣ a ٤٦٧/١٥ b ٠٦٧/٨٥ c ٣٦٧/٣٥ e ٦٦٧/٤٤٩٨ a داراي فسفر 

٥٠ 

٦٦٧/٣٥ ef ٧٦٧/٤ e ٤٣٣/٦٨ d ٥٠٠/٨٦ ab ٦٦٧/٣٣٨٣ e بدون فسفر 
١٦٧/٣٣ f ٥٣٣/٢ f ٢٣٣/٦٧ d ٢٣٣/٦٣ c ٦٦٧/٣٤١٩ c داراي فسفر 

١٠٠ 

  .داري ندارند حروف مشابه هستند اختالف معنياعدادي که در هر ستون داراي
  

تواند مي) در سطوح متوسط( کمپوست ورميافزودن 
فتوسنتر و در نهايت افزايش  و  سطح برگافزايشباعث 

عنوان مكملي ه افزودن فسفر نيز خود ب.  شود وزن خشک
مين انرژي الزم براي أسازي و تدر جهت افزايش ذخيره

تواند منجر باشد كه ميفتوسنتز ميفعل و انفعاالتي نظير 
نتايج حاصل از مطالعه  . گرددوزن تر و خشک به افزايش 

فرنگي  تکمه، فلفل و گوجه بهار، کلم اطلسي، هميشه
(Sulber et al., 1998)فرنگي  توت؛ (Arancon et al., 

2004b)فرنگي گوجه  و (Atiyeh et al., 2001) تائيدكننده 
علت کاهش . باشد تحقيق مينتايج بدست آمده در اين

   است   ممكن  کمپوست ورمي باالي  هاي غلظت در  وزن 

   باشدهوميك اسيد باالاز سميت عناصر غذايي و ناشي 
(Atiyeh et al., 2000b) .Atiyeh et al. (2001) بيان 

هاي کم و در  هاي رشد در غلظتکننده تنظيمکردند که 
 و اين بودهفعال شرايط دسترسي کامل به عناصر غذايي 

هاي کم  دليل مناسبي براي افزايش وزن بوته در غلظت
ان داشتند که ي بهمچنين آنها .باشد  ميکمپوست ورمي
 و عوامل يکيزيط في شراوجود ش ماده خشک،يافزاعلت 
ر مواد فعال ط کشت در حضوي مناسب در محياهيتغذ
 يها ن رشد و عملکرد در نسبتيکاهش ا. است يکيولوژيب

 نمک و ي بااليها از غلظتي ناش،کمپوست ورمي يباال
  .شده استان ين بيت عناصر سنگيسم
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