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  یبستر کشت بر رشد نشا کمپوست در های مختلف ورمی اثر نسبت

 (.Physalis peruviana L)عروسک پشت پرده 

 

 3و رضا صالحی *2، لیال تبریزی1حسین محمدی

 طبيعی دانشگاه تهران، کرجپردیس کشاورزی و منابع ان، استادیارو کارشناسی ارشد سابق دانشجوی  .3 و 2، 1

 (11/8/1333تاریخ تصویب:  - 1/4/1333)تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

، یک گياه گرمسيری و بومی Solanaceae ۀاز خانواد (.Physalis peruviana L)عروسک پشت پرده 

 پژوهشاین  ست،که کشت این گياه از طریق نشا ز آنجا. استای باال جنوب آمریکا با ارزش تغذیه

درصد( در دو بستر  01و  41، 31، 21، 11، 1کمپوست )  های مختلف ورمی منظور بررسی اثر نسبت به

عروسک پشت  یهای رشدی نشا درصد حجمی( بر شاخص 01- 01پرليت )-کوکوپيت و کوکوپيت

تحقيقاتی بخش سبزیکاری پردیس کشاورزی و منابع طبيعی دانشگاه تهران در سال  ۀپرده در گلخان

با چهار تکرار انجام شد. صفات تصادفی  صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کامالً هب 1332

شامل طول ریشه، ارتفاع بوته، قطر طوقه و بوته، تعداد و سطح برگ، وزن تر و  شده گيری اندازه

خشک اندام هوایی و ریشه، نسبت وزن تر و خشک اندام هوایی به ریشه و شاخص کلروفيل بودند. 

شده  گيری های اندازه بيشتر شاخصداری بر اثير معنأت شده نتایج نشان داد که تيمارهای آزمایش

پرليت و شاخص کلروفيل در بستر - اند. براساس نتایج موجود، طول ریشه در بستر کوکوپيت داشته

درصد   11کمپوست نيز کاربرد  های مختلف ورمی کوکوپيت بهترین نتيجه را نشان دادند. از بين نسبت

درصد   31و تعداد برگ و کاربرد  وقهکمپوست باالترین ميزان طول ریشه، قطر بوته و ط ورمی

کمپوست، بيشترین ارتفاع بوته را به همراه داشت. همچنين اثر متقابل این دو تيمار برای صفات  ورمی

پرليت - سطح برگ، وزن تر و خشک ریشه و اندام هوایی، بهترین نتيجه را در بستر کوکوپيت

تر و خشک اندام هوایی به ریشه، در بستر  کمپوست و برای نسبت وزن  درصد ورمی 21شده با  ترکيب

 کمپوست نشان داد. پرليت بدون کاربرد ورمی-تکوکوپي

 

  . کمپوست، کوکوپيت ، عروسک پشت پرده،های رشد پرليت، شاخص :های کلیدیواژه

 

 مقدمه

زني و استقرار مناسب گياه در مزرعه در مناطقي  جوانه

ن در معرض خيز مناسبي ندارد و همچني كه خاك حاصل

آبي، شوری و دماهای  های محيطي مانند كم انواع تنش

 سترو هبا مشکالت فراواني روب قرار دارند،باال و پایين 

(Itabari et al., 1993) یكه راه حل آن استفاده از نشا 

. توليد نشاهای سالم و قوی نيز یکي از استسالم و قوی 

های بخش  توليدكنندگان و شركتمهم های  دغدغه

تواند  و توليد نشاهایي با این ویژگي مي استكشاورزی 

ي و كيفي باالی تضمين مناسبي برای عملکرد كمّ

 Capeي باشد. گياه عروسک پشت پرده )محصوالت نشای

gooseberry  یاTomatillo با نام علمي )Physalis 

peruviana L. بادمجانيان  ةمتعلق به خانواد

(Solanacea) ها به لحاظ ارزش  و در بين سبزی است
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 Puente et) دارد زیادیغذایي و خواص دارویي اهميت 

al., 2011) كشت این گياه، از آنجا كه طول  مورد. در

 Capsicum annumآن همانند فلفل شيرین ) ینشا ةدور

L. كردن  و همچنين برای هماهنگ است( طوالني

آن  یكشاورزان و تنظيم تاریخ كشت، استفاده از نشا

كه برای است ، گرچه مطالعات نشان داده تاسضروری 

ای مانند عروسک پشت  ساله گياهان یک بيشترتکثير 

  ، از نشاستها نيز باال پرده، با اینکه تنوع ژنتيکي آن

همچنين  .(Lima et al., 2010)شود  استفاده مي

شدن آن یکي دیگر از نکات مورد  بودن زمان سبز طوالني

منظور  به بنابراین،. استتوجه در پرورش این گياه 

شدن تا  شدن و سبز كاشت تا سبز ةكاهش طول دور

و تمهيدات  ها پژوهشبایست  انتقال به زمين اصلي مي

 خاصي مورد توجه و بررسي قرار گيرد.

ای اسفنجي و شبيه  كوكوپيت از نظر فيزیکي ماده

های مساوی ليگنين و سلولز  از نسبت است كهماس  پيت

پرليت نيز  و (Olympious, 1992) تشکيل شده است

 موجبو  استآتشفشاني  أآلومينوسيليکاتي با منش

شود  آن مي ۀافزایش زهکشي بستر كشت و بهبود تهوی

(Maloupa et al., 1992این دو بستر در سال ،)  های

اخير به مقدار زیادی در صنعت باغباني استفاده 

 .شوند مي

ن تنوع زیستي ميکروبي شتكمپوست با دا ورمي

مهم خاك به كار  ةكنند یک اصالح منزلۀ وسيع و فعال، به

 های . ویژگي(Arancon et al., 2004) شود گرفته مي

 كود این كه است شده سبب كمپوست  ورمي بيولوژیکي

 شيميایي كودهای مصرف با كه باشدداشته  خواصي

 درشت بيولوژیکي ۀتجزی با مواد این. دشو نمي حاصل

 فعاليت خاك در اورزیكش بقایای و ها مولکول

 سببنتيجه  و در كنند ميتسریع  را ها ميکروارگانيسم

 (.Tomati et al., 1990شوند ) افزایش دسترسي مواد مي

عروسک پشت پرده  یشدن نشا بررسي زمان سبز در

كه پوست نارگيل در  شددر بسترهای مختلف، مشاهده 

عروسک پشت پرده  یشدن و رشد نشا رابطه با سبز

 ,.Díaz et alاست )تری  ه پيت بستر مناسبنسبت ب

 ةبا بررسي اثر عصاردر مطالعۀ دیگری، . (2010

قرمز رقم  لوبيا ینشا ۀكمپوست بر رشد اولي  ورمي

 Phaseolus vulgaris L. cv. Ligh Red) درخشان

Kidney)  ةشد كه عصار گفتهدر شرایط تنش شوری 

ی دارد داراثير معنأكمپوست بر وزن خشک ریشه ت  ورمي

ترتيب در  كه بيشترین و كمترین وزن خشک به طوری به

كمپوست   ورمي ةدرصد عصار 4/3و  4/3های  غلظت

(. نتایج Beik khurmizi et al., 2010مشاهده شد )

 3:3بررسي بسترهای پيت، تركيب پيت و پرليت )

حجمي(، پوست درخت كاج و پرليت بر عملکرد 

نشان داد كه  (.Fragaria ananasa Duch) فرنگي توت

عملکرد كل در بستر پيت و پرليت نسبت به بستر پوست 

 داشته است چشمگيریدرخت كاج افزایش 

(Paranjpeand et al., 2003.)  

روی  Gholam nezhad et al. (2012) نتایج مطالعۀ

 شده نشان داد كه صفات مطالعه فلفل شيرین ینشا

كه بيشترین  طوری هاند ب ثير تيمارها قرار گرفتهأت تحت

وزن تر و خشک ریشه و شاخساره، قطر نشا، ميزان 

كمپوست:  سطح برگ و ارتفاع نشا در بستر ورمي

 Luiz piva et al. (2013)( حاصل شد. 3:1كوكوپيت )

بيان كردند كه بستر خاك+ هوموس+ ورمي كوليت با 

عروسک پشت  ینشا ۀثيری بر رشد اوليأاینکه چندان ت

زني در این  شترین درصد جوانهپرده نداشته است، بي

نشا در بستر  ۀكه رشد اولي حالي بستر مشاهده شد در

خاك+ كود مرغي و خاك+ كود مرغي+ ماسه نسبت به 

 ۀدیگر بسترها بهتر بوده است. این در حالي است كه كلي

حداقل  3مکپلنتشده در بستر تجاری  گيری صفات اندازه

شدن  زني و سبز برای جوانه ،مقدار بوده است. بنابراین

بين مقدار  ۀیکنواخت بذور، بعضي فاكتورها مانند رابط

های دمایي و  بستر، ميزان آب قابل دسترس، شاخص

ها، باید  شدن در بعضي گونه نبود موانع فيزیکي برای سبز

 ;Castro et al., 2005; Ferraz et al., 2005)بهينه شوند 

Wagner-Júnior et al., 2006). ن شرایط زماني كه ای

برای نشا فراهم شود، بذرها شرایط بهتری برای 

 ۀشدن خواهند داشت و درنتيجه توسع زني و سبز جوانه

نهایت نشا  نشا در این شرایط بهتر خواهد بود و در ۀاولي

در زمان مناسب و با كيفيت مناسب برای كشاورزان 

عرضه خواهد شد، گرچه انتخاب تركيب بسترها باید 

 .(Dias et al., 2008) ها باشد ای گونهه براساس ویژگي

منظور  به پژوهشاین  شده، با توجه به مطالب گفته

                                                                                  
1. Macplant 
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سالم و قوی و  ییافتن بستری مناسب برای توليد نشا

پرورش نشا و انتقال به زمين  همچنين كاهش طول دورِ

 اصلي گياه عروسک پشت پرده انجام گرفت.

 

 ها مواد و روش

كاشت  ةي و كيفي و دورهای كمّ منظور بررسي شاخص به

عروسک پشت پرده در بسترهای كشت  یتا انتقال نشا

تحقيقاتي  ۀدر گلخان 3131ای در سال  مختلف، مطالعه

بخش سبزیکاری گروه مهندسي علوم باغباني و فضای 

صورت  ه. آزمایش بانجام شدسبز دانشگاه تهران 

تکرار اجرا  5تصادفي با  فاكتوریل در قالب طرح كامالً

. تيمارهای آزمایش شامل دو بستر كشت )كوكوپيت شد

)حجمي( بود كه  43ـ 43با نسبت  (پرليتـ  و كوكوپيت

، 13، 13، 33، 3كمپوست )  های مختلف ورمي با نسبت

مجموع   درصد حجمي( تركيب شدند كه در 43و  53

تيمار بود. قبل از شروع آزمایش برای  31شامل 

  های گلدانهای احتمالي،  جلوگيری از آلودگي

ساعت در  15سي( به مدت  سي 143) شده استفاده

درصد هيپوكلریت سدیم ضدعفوني شدند. پس  4محلول 

های مختلف  شدن بسترهای مختلف با نسبت از آماده

ها قرار داده شدند و  كمپوست، بسترها در گلدان  ورمي

ها انجام شد و بعد از خروج آب  آبياری باراني روی گلدان

ها كشت بذرها صورت گرفت. سپس  دانثقلي از گل

صورت تصادفي روی ميز چيده شدند و  هها ب گلدان

. مدت شد انجام ميدقيقه  33آبياری، روزانه به مدت 

روز در نظر گرفته  93  آزمایش نيز با توجه به رشد نشا

 3  كمپوست در جدول  شد. خصوصيات شيميایي ورمي

 نشان داده شده است.

شدن بذرها شروع شد و  آغاز سبزبرداری با  یادداشت

ارتفاع و ها صفاتي مانند  در پایان نيز بعد از تخریب بوته

، طول ریشه، وزن تر و خشک اندام هوایي، وزن قطر بوته

تر و خشک ریشه، نسبت وزن تر و خشک اندام هوایي به 

ریشه، سطح برگ )با استفاده از دستگاه تعيين سطح 

متر  حسب ميليبر CI-202 Area Meterبرگ مدل 

مربع(، شاخص كلروفيل با استفاده از دستگاه 

(، SPAD 502 Plus Chlorophyll Meterسنج ) كلروفيل

متر( و  حسب ميلي قطر طوقه )با استفاده از كوليس بر

های  گيری شدند. در پایان داده تعداد برگ اندازه

آناليز و  SASافزار  شده با استفاده از نرم آوری جمع

ای  دامنه ها با استفاده از آزمون چند نگين دادهميا ۀمقایس

ها نيز با  درصد و رسم شکل 4دانکن در سطح احتمال 

 .انجام شد Excelافزار  نرم

 
 شده در پژوهش كمپوست استفاده . خصوصيات شيميایي ورمي 3  جدول

 نس بر متر(زیم هدایت الکتریکي )دسي اسيدیته (%پتاسيم ) فسفر )%( مادة آلي )%( نيتروژن )%(

18/3 4/19 93/3 11/3 3/7 79/3 

 

 نتایج و بحث
 طول ریشه و ارتفاع بوته

ها نشان داد كه نوع  واریانس داده ۀنتایج حاصل از تجزی

ترتيب  داری بهاكمپوست اثرات معن  بستر و درصد ورمي

اند،  درصد بر طول ریشه داشته 4و  3در سطح احتمال 

(. ميانگين 1 نبود )جدول داراها معن اما اثر متقابل آن

پرليت و كوكوپيت ـ  طول ریشه در دو بستر كوكوپيت

گيری شد كه  متر اندازه ميلي 3/371و  1/154ترتيب  به

پرليت به ـ  دهد طول ریشه در بستر كوكوپيت نشان مي

 استدرصد بيشتر از بستر كوكوپيت  73/53ميزان 

اثر نوع  ارتفاع بوته نتایج نشان داد كهمورد (. در 3)شکل

داری بر این اثير معنأبستر و همچنين اثرات متقابل ت

معناداری كمپوست اثر  اند اما درصد ورمي صفت نداشته

(33/3≥P) ( 1بر ارتفاع بوته داشته است )جدول

درصد  13كه بيشترین ارتفاع بوته در نسبت  طوری هب

گرچه بين  متر( مشاهده شد، ميلي 1/41كمپوست ) ورمي

كمپوست  درصد ورمي 53و  13، 13 ،33های  نسبت

 Atiyehالف(.  -1داری وجود نداشت )شکلااختالف معن

et al. (2004 نيز مشاهده كردند كه افزودن )13تا  33 

كمپوست كود خوكي به بستر كشت پيت،  درصد ورمي

فرنگي شد ولي  های گوجه افزایش رشد گياهچه سبب

 گفتهشيد. فرنگي را بهبود نبخ مقادیر باالتر، رشد گوجه

اكسين در زمان  شده است كه تحریک توليد مواد شبه

 استكمپوست، علت افزایش ارتفاع گياهان  مصرف ورمي
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(Muscolo et al., 1999 همچنين هوميک، فولویک و .)

كمپوست یا  شده از ورمي آلي استخراج دیگر اسيدهای

تواند موجب  ها مي شده توسط ميکروارگانيسم توليد

(. Arancon et al., 2007ه شود )تحریک رشد گيا

كمپوست از  كلي، مطالعات نشان داده است كه ورمي طور به

طریق افزایش ظرفيت نگهداری آب، تأمين عناصر غذایي و 

زني بذر  های گياهي كه اثر اصالحي بر جوانه توليد هورمون

تواند اثر مثبتي بر رشد گياهان داشته باشد  دارد، مي

(Tomati et al., 1988 .)های مختلف  همچنين در نسبت

متر(  سانتي 51/11كمپوست، بيشترین طول ریشه ) ورمي

ب(. در یک  -1درصد مشاهده شد )شکل 33در نسبت 

 Abelmoschusهای لوبيا و گياه باميه ) آزمایش، طول ریشه

esculentus L.) كمپوست، افزایش یافت اما  در حضور ورمي

خاصي را نشان نداد.  (، روند.Zea mays Lطول ریشۀ ذرت )

جذب  این پژوهشگران بيان داشتند كه الگوهای متفاوت

مواد معدني در گياهان مختلف، احتماالً دليل اصلي 

های مختلف  های متفاوت گياهان به غلظت واكنش

 .(Samiran et al., 2010كمپوست است ) ورمي

 
 های نشای عروسک پشت پرده پوست بر برخي ویژگيكم نتایج تجزیۀ واریانس تأثير بستر كشت و درصد ورمي. 1 جدول

منابع 

 تغيير

درجۀ 

 آزادی

 ميانگين مربعات

 طول 

 ریشه

 ارتفاع

 بوته

 قطر 

 بوته

قطر 

 طوقه

تعداد 

 برگ

 سطح 

 تک برگ

 سطح 

 كل 

 برگ

 وزن 

تر 

 ریشه

 وزن تر

اندام 

 هوایي

 وزن 

خشک 

 ریشه

 وزن 

خشک اندام 

 هوایي

 نسبت وزن 

خشک اندام 

 ریشههوایي به 

 نسبت وزن 

اندام هوایي   تر

 به ریشه

شاخص 

 كلروفيل

A 3 **93/91871 51/33ns 71/3ns 33/3 ns 3033ns 311/3ns 33/49ns **81/1 **11/1 **333/3 **337/3 **11/3 *13/3 *74/358 

B 4 *31/7139 **84/944 **17/4333 **19/1 **84/9 **33/337 **74/7831 **59/5 **81/31 **333/3 **353/3 **75/5 **14/1 11/58ns 

A*B 4 75/1934 ns 58/331 ns 14/3583 ns 93/3 ns 94/3 ns 31/37 ns 
**93/893 **47/3 **93/3 **331/3 **339/3 **31/3 **11/3 41/8ns 

 83/13 351/3 15/3 333/3 333/3 313/3 311/3 83/58 78/7 98/3 43/3 31/751 55/81 33/1918 19 خطا

CV(%) 43/15 15/13 14/13 93/13 13/31 91/13 38/8 31/8 33/4 85/34 31/33 34/33 74/31 43/34 

A ،نوع بستر :Bكمپوست و  : درصد ورميCV  .ضریب تغييرات :nsدرصد. 3و  4دار در سطح احتمال  دار و معني ، * و ** به ترتيب غير معني 
 

 
 . اثر نوع بستر بر طول ریشۀ عروسک پشت پرده3شکل 

 

 

 )الف( و طول ریشۀ )ب( عروسک پشت پرده كمپوست بر ارتفاع بوته های مختلف ورمي اثر نسبت. 1 شکل
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 قطر طوقه و بوته

در مورد اثر نوع بستر و همچنين اثر متقابل نوع بستر و 

كمپوست، تأثير معناداری بر قطر طوقه و بوته  درصد ورمي

 Fotouhi Ghazvini et( كه با نتایج 1 مشاهده نشد )جدول

al. (2007در توت )  فرنگي مطابقت دارد. اما درصد

( بر قطر طوقه و P≤10/1كمپوست تأثير معناداری ) ورمي

كمپوست  درصد ورمي 33كه نسبت  طوری بوته داشت به

بيشترین مقادیر قطر طوقه و بوته را نشان داد كه این مقدار 

متر به  ميلي 3/345و  31/5ترتيب برای طوقه و بوته،  به

توان گفت كه كاربرد  (. مي1آمد )شکل دست

درصد با تأثير مثبت بر رشد اوليۀ نشا  33كمپوست تا  ورمي

سبب افزایش قطر طوقه و بوته شده است اما كاربرد بيشتر 

تنها تأثيری بر رشد نداشته است بلکه فراتر  از این مقدار، نه

ای نشا بوده و سبب كاهش رشد نيز شده  از نياز تغذیه

كمپوست، حداقل  درصد ورمي 43كه كاربرد  طوری است، به

 الف و ب(. -1قطر طوقه و بوته را به همراه داشت )شکل
 

 

 
كمپوست بر قطر طوقه  های مختلف ورمي . اثر نسبت1 شکل

 )الف( و بوتۀ )ب( عروسک پشت پرده
 

 تعداد و سطح برگ

نشان داده شده است، نوع  1  گونه كه در جدول همان

برگ اثر  برگ، سطح برگ بوته و سطح تک بستر بر تعداد

كمپوست بر این صفات  ثير ورميأداری نداشته اما تامعن

در مورد اثر  (، همچنينP≤33/3شده است )دار امعن

كمپوست، نتایج نشان داد كه اثر  متقابل بستر و ورمي

دار اكمپوست بر سطح برگ بوته معن متقابل بستر و ورمي

بر تعداد برگ و سطح  آن ( اما تأثيرP≤33/3است )شده 

( را 314/7دار نشد. بيشترین تعداد برگ )ابرگ معن تک

كمپوست نشان داد گرچه بين   درصد ورمي 33نسبت 

داری ادرصد تفاوت معن 53و  13، 13، 33های  نسبت

 1 طور كه در جدول (. همان5 مشاهده نشد )شکل

شود، بيشترین سطح برگ بوته در بستر  مشاهده مي

كمپوست  درصد ورمي 13پرليت با نسبت ـ  كوكوپيت

پرليت با نسبت ـ  حاصل شد كه نسبت به بستر كوكوپيت

كمپوست )كمترین ميزان سطح برگ  درصد ورمي 43

 .Arancon et alبوته(، پنج برابر افزایش نشان داد. 

كمپوست به دليل داشتن  بيان كردند كه ورمي (2004)

تواند  واد غذایي ميمواد غذایي كافي و قابليت در جذب م

سبب افزایش ميزان سطح برگ شود، كه علت این 

های ناشي از كرم  افزایش را فعاليت ميکروارگانيسم

ها با  ها معتقدند كه ميکروارگانيسم دانند. آن خاكي مي

 سببتوانند  رشد مي ةكنند توانایي توليد مواد تنظيم

 افزایش در سطح برگ شوند.

 

 
كمپوست بر تعداد برگ  مختلف ورميهای  . اثر نسبت5  شکل

 عروسک پشت پرده

 

 وزن تر و خشک اندام هوایی و ریشه

ها نشان داد كه تأثير  نتایج حاصل از تجزیۀ واریانس داده

ها بر وزن  كمپوست و بستر و همچنين اثر متقابل آن ورمي

تر و خشک اندام هوایي و ریشه و نسبت وزن تر و خشک 
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( P≤33/3نادار شده است )اندام هوایي به ریشه، مع

كمپوست  (. روند نتایج اثر متقابل بستر و ورمي1 )جدول

كه وزن تر و خشک  طوری برای دو بستر متفاوت بود به

ـ  ریشه و وزن تر و خشک اندام هوایي در بستر كوكوپيت

كمپوست  درصد ورمي 13پرليت بهترین نتيجه را در نسبت 

فات )جز وزن تر كه این ص حالي از خود نشان دادند در

ریشه( در بستر كوكوپيت، بهترین نتيجه را در نسبت 

(. وزن خشک 1 كمپوست داشتند )جدول درصد ورمي 33

ـ  ریشه، وزن تر و خشک اندام هوایي در بستر كوكوپيت

ترتيب  كمپوست، به درصد ورمي 13شده با  پرليت تركيب

درصد بيشتر از بستر كوكوپيت  43/33و  31/5، 53/83

گيری شد.  كمپوست اندازه درصد ورمي 33شده با  بتركي

شود با افزایش ميزان  مشاهده مي 1 طور كه در جدول همان

كمپوست، وزن خشک ریشه و اندام هوایي افزایش  ورمي

خصوص در مورد وزن  یافته است اما ميزان افزایش به

ـ پرليت بيشتر بوده است  خشک ریشه در بستر كوكوپيت

نيز با  Dilmaghani & Hemmaty (2011)(. 1 )جدول

های مختلف در كشت هيدروپونيک  بررسي اثر بستر

ـ پرليت با نسبت  فرنگي، بيان كردند كه بستر كوكوپيت توت

ها داشته است.  بيشترین عملکرد را بين سایر بستر 43ـ 43

Pritam & Garg (2010)  نيزافزایش بيوماس ریشۀ گل

( را در حضور .Calendula officinalis Lبهار ) هميشه

نتایج  Atiyeh et al. (1999)كمپوست تأیيد كردند.  ورمي

و ریشۀ گياه  مشابهي را در مورد وزن بخش هوایي

( گزارش .Lycopersicum esculentom Lفرنگي ) گوجه

كمپوست در رشد  كردند. در برخي مطالعات تأثير ورمي

تروژن ویژه ني گياه به مقدار زیادی به مواد مغذی معدني به

شده به وسيلۀ گياهان نسبت داده شده است  جذب

(Archana et al., 2009) . 

كمپوست بر  در مورد اثرات متقابل بستر و ورمي

طور  نسبت وزن تر و خشک اندام هوایي به ریشه، همان

شود، بيشترین مقدار این  مشاهده مي 1  كه در جدول

د ـ پرليت همراه با صفر درص صفات در بستر كوكوپيت

كمپوست مشاهده شد كه نسبت به بستر كوكوپيت  ورمي

و  33/33ترتيب  كمپوست به در همين مقدار ورمي

( نيز 2007) Zallerگيری شد.  درصد بيشتر اندازه 59/11

فرنگي  كمپوست روی سه رقم گوجه با بررسي اثر ورمي

نتایج مشابهي را در مورد نسبت وزن تر و خشک اندام 

 1 طور كه در جدول ت آورد. همانهوایي به ریشه به دس

كمپوست، نسبت  شود با افزایش ميزان ورمي مشاهده مي

وزن تر و خشک اندام هوایي به ریشه كاهش یافت كه 

كمپوست از یک طرف سبب رشد و  دهد ورمي نشان مي

شود و از طرف دیگر استفادة بيش از  ها مي توسعۀ ریشه

رد و درنتيجه حد آن تأثير منفي بر رشد اندام هوایي دا

شده نيز  كمپوست صفات یاد با افزایش ميزان ورمي

 یابند. كاهش مي

 
 های نشای عروسک پشت پرده كمپوست بر برخي ویژگي . مقایسۀ ميانگين اثر متقابل نوع بستر و درصد ورمي1 جدول

 بستر
 كمپوست ورمي

)%( 

 سطح 

 برگ بوته 

 مترمربع( )سانتي

 وزن تر

 ریشه

 )گرم(

 وزن تر

  م هوایياندا

 )گرم(

 وزن 

 خشک

 ریشه )گرم(

 وزن خشک

 اندام هوایي

 )گرم(

 نسبت وزن 

 اندام هوایي  تر

 به ریشه

 نسبت وزن 

 اندام  خشک

 به ریشه هوایي

 كوكوپيت

3 34/94 e 33/3 d 53/1 f 341/3 c 381/3 de 51/1 ab 48/1 b 

33 87/337 b 84/3 bc 57/5 ab 337/3 b 181/3 b 53/1 ab 34/1 bcd 

13 85/338 b 33/1 b 33/1 d 334/3 b 154/3 c 58/3 c 93/1 cde 

13 11/33 c 41/3 c 43/1 ef 387/3 b 384/3 de 14/3 cd 33/1 ef 

53 71/31 c 31/3 bc 57/1 ef 384/3 b 387/3 de 13/3 cd 17/1 def 

43 33/13 f 78/3 e 35/3 h 317/3 c 337/3 f 13/3 c 33/1 bc 

 پرليت -كوكوپيت

3 31/73 d 33/3 d 73/1 e 354/3 c 134/3 d 73/1 a 51/5 a 

33 51/331 b 31/1 bc 17/5 b 333/3 b 184/3 b 39/1 b 89/1 bcd 

13 48/315 a 13/1 a 94/5 a 374/3 a 117/3 a 53/1 c 39/3 ef 

13 88/331 b 33/1 a 33/5 c 347/3 a 174/3 bc 11/3 c 79/3 f 

53 13/91 e 33/1 bc 33/1 g 333/3 b 391/3 e 33/3 d 73/3 f 

43 44/14 g 33/3 d 74/3 i 351/3 c 381/3 g 93/3 e 33/1 ef 

 های دارای حداقل یک حرف مشترك اختالف معنادار با یکدیگر ندارند. در هر ستون، ميانگين
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 شاخص کلروفیل

كمپوست  تأثير ورمي در این آزمایش تنها صفتي كه تحت

قرار نگرفت، شاخص كلروفيل بود. اما نوع بستر بر 

( P≤34/3شاخص كلروفيل اثر معناداری گذاشت )

كه مقدار این شاخص در بستر  طوری ( به1 )جدول

ـ پرليت  درصد بيشتر از بستر كوكوپيت  83/31كوكوپيت 

 (. 4 گيری شد )شکل اندازه

 

 
. ميانگين شاخص كلروفيل گياه عروسک پشت پرده 4 لشک

 ـ پرليت و كوكوپيت در دو بستر كوكوپيت

 

كلروفيل  كمپوست بر شاخص اثر متقابل بستر و ورمي

 .Gholam nezhad et al(. 1 ر نشد )جدولنيز معنادا

كمپوست تأثير  ( نيز بيان كردند كه ورمي2012)

 Albaho et معناداری بر ميزان شاخص كلروفيل ندارد. 

al. (2009 اثر سه بستر كاشت بر رشد و عملکرد دو )

رقم فلفل شيرین را بررسي كردند، نتایج نشان داد كه 

رقم معنادار نبود،  ميانگين شاخص كلروفيل برای هر دو

توان گفت كه ارقام  كه با توجه به نتایج این آزمایش مي

های متفاوتي در رابطه با این صفت از خود  مختلف پاسخ

  دهند. نشان مي
 

 گیری کلی نتیجه

نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد كه از بين دو بستر 

ـ پرليت  پرليت و كوكوپيت، بستر كوكوپيتـ كوكوپيت

تر فيزیکي كه علت آن نيز  ليل تخلخل و شرایط مناسبد به

تر  وجود پرليت است، نسبت به بستر كوكوپيت مناسب

توان گفت  كمپوست مي است. همچنين در مورد اثر ورمي

كه نقش مهمي در رشد و نمو نشا داشته كه دليل آن را 

ها و  توان داشتن عناصر غذایي، فعاليت ميکروارگانيسم مي

كردن شرایط فيزیکي توسط  همچنين فراهم

كمپوست عنوان كرد. با وجود این افزایش بيش از حد  ورمي

بود عناصر و ایجاد سمّيت و  دليل بيش تواند به آن مي

همچنين ایجاد شرایط فيزیکي نامناسب بستر، نتيجۀ عکس 

داشته باشد و سبب كاهش رشد نشا شود. در مورد اثر 

یج نشان داد كه كمپوست نيز نتا متقابل بستر و ورمي

ـ پرليت شرایط  كمپوست با بستر كوكوپيت تركيب ورمي

نتيجه  تری را برای رشد نشا فراهم كرده است. در مناسب

شود از بستر  برای توليد نشای این گياه، توصيه مي

كمپوست  درصد ورمي  13شده با  ـپرليت تركيب كوكوپيت

ود و استفاده شود، تا شرایط الزم برای رشد آن فراهم ش

 بتوان بهترین نشا را در زمان مناسب توليد كرد.
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